
(Ὡοοσὶς 

ΤΠΙ5 15 ἃ αἸρΊία] ΘΟΡΥῪ οἵ ἃ ὈΟΟΚ [Πδ΄ ννὰξ ργθϑουνθα [ῸΓ σθηθγδίοη5 Οἡ ΠΠΌΓΑΓῪ 506 νθ5 ὈΘΙΌΓΘ 11 ννὰ5 σΓ  ΓᾺΠΥ βοαηηθα Ὁ ΟΟΟΡΙ6 ἃ5 ρᾶτῖΐ οἵ ἃ ρῥγο]θοί 

ἴο πηᾶῖκα {Π6 ννοῦἹα᾽ 5 θΟΟΚΒ αἸΒοονθΎα]6 ΟΠ]]Π6. 

1 Πᾶ5 ϑυγνινθα ἰΙοηρ ΘΠΟΙΡῇ [ΟΥ (Π6 σοργυτιρῃΐ ἴο ΘΧΡΙΓΟ δηα {ῃ6 ὈΟΟΚ ἴο Θηΐογ ἴη6 ραΌΠ1Ο ἀοπηδιη. Α ΡαΌΠΟ ἀοπηδίη ὈΟΟΚ 15 οη6 [πδ΄ ννὰβ πθνϑὺ β]6οἱ 

ἴο ΘΟρυτρΡἢΐ ΟΥν ΠΟ86 ΙΘρα] σορυτγιρῇῃΐ (θη ἢὰ5 ΘΧριγθα. ΝΥ ΠοίΠου ἃ ὈΟΟΚ 15 1η {Π6 ρα ΠΟ ἀοΠΊΔΙη ΠΠΔΥῪ νΔΙΓῪ σΟΙΠΙΓΥ ἴο σου ηΐγν. ΡΌΌΠῸΟ ἀοπηδιη ὈΟΟΚ5 

ΔΓΘ ΟἿΓ σαΐθνναυϑβ ἴο {Π6 ραϑῖ, ΓΟρΡΓ ϑθ πΠΠηρ ἃ νν θα] ἢ ΟἹ ΠΙβίογυ, οὐ] γ᾽ ἃηΠα Κηοννίθαρο {Πδ{᾿8 οἴη αἸΠΟᾺ]0 ἴο αἸΒΟΟνοΊ. 

ΜᾶῖΚβ5, ποίδιοηβ ΔΠη6 ΟΙΠΘΙ ΠΥΡΊ ΠΔ411ἃ ρΓΘδθηΐ 1η [Π6 ΟΥΙΡΊΠΔ] νΟΪΠΠη6. ΝΝ11}] ἈΡΡΘΑΓ 1η {Π15 ΠΙΘ - ἃ ΓΟ ΠΟΥ οἵὁὨ [Π15 ὈΟΟΚ᾽ 5 Ιοηρ ἸΟυΓΠΘΥ [ΠΤῸΠῚ 1Π 6 

ΡΕΌΙΠΒΠΟΓ ἴο ἃ ΠΌΓΑΓῪ Πα ΠΉΔΙΠ]Υ ἴο γοιι. 

ἴϊδεαρο σι! 611η65 

ΟΟΟΡΊΘ 15 ρου ἴο ρδιηθΎ ννΠΠ ΠΌΓΑΓΙΘ5 ἴο αἸΡῚΠ1Ζ6 ρα ΌΠ1Ο ἀμ Δ1η Πηδίθγι 15 ἃΠα πηα ΚΟ {Π6 1 6 ]ν ΔοοΘϑ51016. ΡΌΌΠῸΟ ἀοΙηδ]η ὈΟΟΚΒ5 ὈΘΙοηρ ἴο [Π6 

ΡΌΌΙΠΙΟ ἃΠα ννῈ ἃ΄6 ΠΊΘΓΟΙΥ {Π61Γ Ουδίοα!Δη5. ΝΟνουῃθ 655, [Π15 ννοΥΚ 15 ΟΧΡΘΉΒΙνΘ, 50 1 ΟΥΟΘΓ ἴο ΚΘΘΡ ΡΓονι!ηρ [Π15 Γοϑοῦτοθ, ννα Πᾶν ἰάθη βίθρ5 ἴο 

ΡΓΟνθηΐ αῦιιϑα ΟὟ ΘΟΠΊΠΊΘΙΓΟΙΔΙ] ρΔΓ165, ΙΠΟ] πα 1ηρ Ρ]ΔοΙηρ (ΘΟ ΠΠ108] ΓΟΘΠΠΟΈΠΟης Οἡ Δυϊοπηδίθα 4ιογυιηρ. 

ννὲ αἶβοὸο δ8Κ (Παΐ γου: 

ἜΞΜακΚο ποη-Οοπιπιεγοίαί 56 Οὐ 1Π6 Πἰ|65 ΝΥ ἀδϑιρηθα αοορῖθ ΒοοΟΚ δϑδίοῇ [ῸΓ 56 ΌὉΥ 1ηα]νΙἋπ415, ἃηΠα ννα γοααθϑβί {Παΐ νοῦ 156 [Π656 ΠΙ65 ΤῸΓ 

ΡΘΙΓΒΟΊΔΙ, ΠΟΠ-ΟΟΠΊΠΊΘΙΟΙ ἃ] ρα ΓΡΟΒ65. 

Ὁ Μογχαῖπ ΠῸπι αμϊοπιαΐοα σμογγίπρ )ο ποΐ 56η4 δυϊοπηαίθα Πα 6165 οἵ ΔηΥ οι ίο (σοορ θ᾽ 5 συϑίθπη: ΠΠπγοῦ ἃΓῸ σοΠηΘΠΟΙ Πρ ΓΟΘΘΔΙΌΠ ΟἽ ΠΊΔΟΠΙΠΘ 

{ΓΔ η5] ΔΙΟη., ΟΡΙΟΔ] ΟΠ ΓΔΟίοΓ ΓΘΟΟΡΠΟΉ ΟΥ ΟἴΠΘΙ ΓΘ ἃ5 νν ΠΟΙ ἀοοθ85 ἴ0 ἃ ἰγρα διηοιηΐ οἵἉ ἰΘχί 15 ΠΘΙΡ΄α], ρΙΘαβο οοηίδοΐ τι5. 6 θποοιγαρο [ἢ 6 

056 Οἵ ΡΕΌΠ1Ο ἀΟΠΊΔΙη Πηδίοτ! 415 ΤΟΥ [Π656 ρα ΓΡΟΘ65 Δηα πηᾶν Ὀ6 4016 ἴο ΠΕΙΡ. 

Ἑ Μαϊηίαῖπ αΠτιροη ΓΘ ΘΟΟρΊ]Θ “ν δίθυ γ᾽ γοιῦ 566 οἡ θοῇ ἢ]6 15 ΘΘ5 6 η[184] [ΟΥΓ ΠΟΙ] Πρ ρΡΘΟΡΙΘ ἁροαῦί [Π15 ργο]θοΐ δπηα ΠοΙρίηρ [Ποῖ ΠηᾺ 

ΔαΘΠΠΟΠΔ] πηδίθτ! 15 [ἢγουσῇ οορ!α ΒΟΟΚ δράίοῃ. ΡΙθαβο 40 ηοΐ Γοπηονο 11. 

ἙΞΚΟΡΡ [1 ἰοραίΐ ΝΝ μαΐθνϑι γουτγ τ156. ΓΕΠΊΘΙ ΕΓ {Πᾶΐ γοι ἃΓῈ ΓΕΘΡΟΊΉ51016 [ΟΓ Θηϑυτηρ {Παΐ ναί γοῦ ἀγα ἀοίηρ 15 Ιασαὶ. [)ο ποΐ ἀβϑῦμηθδ {Παΐ {π5ΐ 

Ὀθοδι56 ννῈ ὈθΙΙονα ἃ ὈΟΟΚ 15 τη [Π6 ΡΌΌΠ1Ο ἀΟΙΊΔ1Πη ΤΟΥ 5675 1η [η6 [Ππη1164 δίαϊθ5, [η΄ [Π6 ννουῖκ 15 α5δο 1η 1πΠ6 ρᾳΌΠ1Ο ἀΟΠΊΔ1η [ῸΓ 5615 1η ΟΙΠΘΓ 

σΟΙΠΓ65. ΝΥ ΠΘΙΠΟΓ ἃ ὈΟΟΚ 15 511] 1ὴ σορυγιρηΐ νὰ Π165 ΠΠῸΠῚ σΟὈΠΙΓΥ ἴο σΟμΠΙΓΥ, ἀηα ννα οδη ἵ ΟΥ̓ΟΙ συμαᾶηοθ οἡ νν ΠΟΙ ΠΟΥ ΔηΥ ΘΡΘΟΙῆΟ τι56 οἵ 

ΔΠΥ 5ΡΘΟΙῆο ὈΟΟΚ 15 ΔΙ] οννοα. Ρίθαβθ (ὁ ποΐ Ἀ55Π16 {πδ΄ ἃ ὈΟΟΚ᾽ 5 ρρθάδηοθ ᾿η ΟΟορίθ ΒΟΟΙΚς ϑθδγοῇ Πηθδη5 11 σδη Ὀδ6 1566 1ὴ ΔΠΥ ΠΊΔΠΠΘΓ 

Δηγνν Ποῖ 1η 1η6 ννου]α. (οργυτρῆϊ Προ Πηθηΐ ΠΠΔ01ΠΠ }ὺ} σδη Ὀ6 4116 βθνοῖθ. 

Αβοιυΐ ΟοορΊο ΒοοΙς ϑθγο ἢ 

(σοορ θ᾽ 5 ΠΊΙ55ΙΟΉ 15 ἴ0 ΟΥΡΔΠ1ΖΘΟ [ῃΠ6 ννου]α᾽ 5 ΤΠ] ΤΙ ΔΙΊΟη ἃ Πα ἴο ΠΊΔΙζΘ 11 ὈΠΊνΘΥΘΔΠῪ ΔΟΟΘ551016 ΔΠ6 56]. αοορίο ΒΟΟΚ δϑδίοῃ Π6Ιρ5 γαῖα 

αἸβοονοῦ (Π6 ννου ] Δ᾽ 5 θΟΟΚ5 νΏ116 ΠΟΘΙΡΙηρ Δ ΠΟΥκ Δη6 ΡῈ ὈΠ5Π ΘΓ Γθᾶοῇ ἤθνν Δα ΊΙθηοθ5. Υοι οδη βθάγοῇ {Πγοσυρῇ της [ὰ]] ἰΘχί Οἵ {Π15 θοΟΚ οἡ {Π6 ννθῦ 

αἰ ΠΕΡ: 5 ὍΟΙ ΒΞ. ὅοδαῖ.. δσήι 
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ἵν ΡΒΑΕΒΕΑΤΙΟ 

Οοίογαμπι δὶ φαϊά ἴῃ δὸ δέγαθοπἹβ δά] 0π6 δὰ πιθ! ΟΥ̓ πὶ Γαΐ 056 
ΟΡΘΥΟΟΔ556 ἐπα ΆθοΓ, 14 ἰοἴυμ ΚΥδΘΓΟ ἀσθογῦὶ ᾿ὰ8 65 ἰαίοογ. Ηυΐ 
Θηΐπ Υἱγιιπὶ ἰηἸ 4008 δἰ[ ορογίο! 4πὶ ποη οΟρίϊπιθ ἀθ ϑίγαθοπο ππουϊία, 
6886 οὐ οποηἀδηάὶ ΘΟΓΓΟΡ  881π|} βου ρίοτ 8. υἱδπὶ ργάθοῖαγο ΘΧΘΠρ] 
Ι.011886 υἱἔγο [αἰοαῖυΓ. 

Βοτγοιϊηὶ ἀϊδ5 [0}1}1}5 ἃ. ΜΌΘΟΘΟΘΙΠΠΙ. 

᾿ Ἀυραδίπβ θίΠ0ΚΘ. 

Γεωγραφικῶν] 1ιὰ οοῃδοηιΐθη8 οὐπὶ 10 γ18 Βίσγθ 5 ορίίοηθ Αἰῆε 
ῃϑεὶ ὃ Ρ, 12] 4, Γεωγραφούμενα Δρρε!δηι ϑίγαθοπίβ ορὰβ Αἰβϑηδϑυ 
14 γν. 657 ἢ βοιο!. Αρο!ομὶ! ἈΠ. 2, 942. Ηδγροογαίίο νυν. μέχαιον ε 
“Δευκας. 1, 1. τὰ πολιτικὰ] τὰς πολιτικὰς δρϑηρεὶ ὦ, 16. ἰμία 
ἄστῤω εἱ καὶ τοὺς Δα. σνογβι8 Βοπηοτῖΐ, 8. ὨΟὈ8 ἴῃ τηδγρίημθπιὶ Γϑῖβ 
οίοΒ 28. πέλει [ἀνθρώποισιν οὐ νιφετός ἰἴθ. πολὺς [οὔτε σεος 
ὄμβρος "] ἀλλ᾽ 29. λιγυπνείοντας ἅ, 1. Αἰϑίοπας 29. ἑσπέ 
ρας ἃ, 12. προσβορέους 26. λέγοντι 6, 28. διακρατήσαντας 
Ἐοτί. διακριβώσαντας γε] διασαφήσαντας 1, ὅ. Τρωάδος εἰ 8]: 
ΒΘΙΏΡΘΥ 10. ἠιὼν οἱ βίο 56 ΊρῈῦ ἰ0. ὁ ἁπασῶν 8, 11. αὐτὴι 
οὉΏ. 29.4.3 85. οὗτος δὲ ἰν. φησιν. “ἡπαντὲς [τε], ὅσοι] Οοτε 
ϑρεῆρεὶ 9, 28. “μηϑὲν 110, 28. ἐκ δὲ 1Π, 4. τὰς πολιτικὰς" 
καὶ τὰς ἡγεμονικὰς δἀὰ, ϑρθῆρεὶ ἰ0. καὶ ἡ ϑάλαττα 27. οὐδ᾽ 
οὐχ ϑροηρεῖ 28. καὶ προσήκει 12, 22--- 24 πλήρης --- στρῶ 
τείαν] Ηδθο [ογίδϑϑο ἀθίεπἀδ βυηὶ 18, 7 τον χοξίας" ἔτι δὲ καὶ 
14, 19. ἐπὶ 20. σὴ ηνάμενον Ἐῶ ἐξῃρμένοις] πιὸ ἐξηρμό, 
ψοις 16,6. πῶς 16}: ταῦϑα: ὃ --- 17. οὕτως --- προσῆκε ΡΟϑΒι 
λόγων 26 90, αὐτὴ, 11, ὅ. "- 22. καϑάπερ --- στρατείαν] 
συνέβη γοϑί καθάπερ ἐχοίἀΐβ8β6 ϑβϑυβρίοδίῃν ατοβκυτάμβ, απο ποῃ 8 
ρο.. 26. μέχρις 18, 16. Ἐρατοσθένη δὲ καὶ Ποσειδώνιον καὶ 
“Ἵππαρχον Τγδηδροδυΐί ϑὅρθιρεὶ [7. πρότερον] ΟοΥν, ϑρεηρεὶ 190. 
οὐχ 245. καὶ Δηίε κατ᾽ αἀὰ, 427, μᾶλλον προσιτέον] ϑρεηρεῖ μᾶλ- 
λον ἘΠΕῚ (αι. 8. Α πεστέον) νεῖ μάλιστα προσεκτέον δ80. ἀν. 
δινὰ τ ΑΝ προσεξεργαξεται] προσπεριξργάξεται Τουρίυβ δὰ 1,ομρ. 
8, 8. γε] Μαϊϊπι δὲ 21, 12 Ῥοβὶ ἔγνω δἀὰ, 4ιδὲ ἰπ πιδγρῖπο ροϑιυὶ 
ρυδθοιιηίθ ϑρεηβε!ῖο Φὲ. ὅ. πότερον») Οογτεχίι «ϑρεηρεὶ Ἵ. λο: 
γων:; 9. ὡς ) 28, ὅ. Ὁ τοῦτο 6. ἦν ἢ δὴ λόγος͵ 8, 
ῳδῆς [ἦν], τὸ ἀείδειν “αὐτοῖς " τὸ αὐτὸ] ϑρθηρεὶ δῆς ὑπῆρξε παᾷ 
κείνοις, τὸ ἀείδειν αὐτοῖς τὸ αὐτὸ τῷ φράξειν 28, ἄνθρωπος 
Ολ, 2306. τὸ 28. προκαλέσασθαι 96, 21. σημεῖα γῬοβὶ τινα 928 
924. Ἀτῆς τῶν ᾿ργοναυτῶν πλάνης σημεῖα Ἐ ΦΊ, 11. τὰν 
Μαϊίηὶ παραδέδωκεν -23. τις 011. ΦΒ, 27. Κύμαιον 10. οὐ 
ὁ 80. Σύρρεντον 99, 4. οὔτ᾽ 80, 6. γλῶτταν 7. τροπουὶ] 
τύπου Ἐταπιοῦβ ἴῃ Αἀαοπα 5 9. καὶ ρτο κάκ, αυοὰ τοροποηάυμ. 



; ΡΒΑΕΒΑΤΙΟ Υ 

.6886 νἱαϊ! ϑρθῆρεὶ [14. ἡἴολον οἱ βἷο βεῖωρε: 17. καϑάπερ] Βοτὶ. 
καὶ ρταϑι πάθη ϑς, 6. καὶ] Αα ὡςῖ 88, 24. δηλοῦνται 
2. ροϑὶ ὀρθῶς αυδ6 ἴῃ τηδυρίπϑιῃ τοϊϑοὶ 29, Δικαιαρχίᾳ οἱ ἴἰὰ 
᾿σΟὨϑίδηϊοῦ ἴν. Οὐεσουίῳ 8ὅ, 4. Εὐριπίδους 98, 22. τοῦ 
λέαν ἢ γνώριμα ὄντα φαίη δόξειν ἄξια 89, 13. 14. Αἰθίοπας 
.Ά2,, 14. ἀτοπιῶν 28. Αἰθίοπας 80. δὲ 48, 18. ἐπὶ 22, 
᾿ φαεννᾶς ΑΔ, 10. δέξι πιο δεξ ΑΒ, 7. ἀγνοίας χάριν" σημεῖον 
γὰρ δήπου" οὐδὲ γὰρ τὰ περὶ ὅ60, 1. μὴ οα΄. δ. τὴν ἔξω ϑά- 
λασσαν 2. ἐντὸς 15. λιγυπνείοντας 1, 1. [οὔδὲ μὲν] ροδι 
νῦν ὅφ, 28. εὐτυχίας {καὶ] πίε εὐτεχνίας δΔἀα, ΟοτΓ. ϑρβηρεὶ 
4, 7. ᾿ρμενίους καὶ] Ηδεο τοοίε ἀε]ογὶ γοϊαθγαπὶ Οογδεϑ οἱ Κγδηιο- 
τὰβ ὅδ, 18. οὔϑ᾽ 651, 2. 8. καὶ ὁ ποιητὴς --- τετραχϑὰ] Βονὶ. 
ἀεϊθα ὅ8, 24. καὶ [τὴν Ἄλκηστιν) τὴν 425. ἀρίστην) καλλέ- 
στὴν ϑρεηβεὶ 28. μὲν μοβίὶ τῶν αὐ. δ82, ἀρχῆς] ἦν δἀὰ. ϑρεη- 
σοὶ 510 ἰοϊᾷπι Ιοοῦπι οοπδβιϊίαοη8: ὅτε ἐξ ἀρχῆς ἦν ὁ πλοῦς ἐπὶ Φᾶσιν, 
ἔχει πιθανόν τι τοῦ Πελίου στείλαντος, καὶ ἡ ἐπάνοδος... καϑάπερ 
καὶ τῷ Ὀδυσσεῖ καὶ τῷ Μενελάῳ ἐστὶν ἐκ τῆς Ὁμήρου φωνῆς, ἐκ 
τῶν ἔτι νῦν δεικνυμένων καὶ πεπιστευμένων ὅ9, 11. καὶ δηΐθ 
δικαίαν 18. ταύτῃδ δ3ἅὅ, λέγων] Αἀάοπάσμῃ. [οτία5886 ἐν ἐλεγείᾳ 
.ἧς ἀρχή 27. Ἰλλυρικοῖο 28. ὄφιος ρτο τάφιν 29, τὸ μὲν 
Φυγάδωνς 8660, 2. 8. τὰ δἋῪ᾽ 1". οὐκ ἀπιϑάνως] ἔοτι. εὐπιϑάνως. 
Θρθηροὶ οὔτε πιϑανῶςΣ οὐδ᾽ οὔτ᾽ βϑροηρὶ 8. Αἴην ρτο ἄζαν 
290, γαλεπηρὲς] Τγροιμοίαο, οἴτοῦ ργὸ χαλεπῆρες 61, 9. Βεργαῖον 
ἢ τὸν Μεσσήνιον Εὐϑήμερον θ4, 18. λιμνοϑαάλασσαν 65, 26. 
αἰγιαλοῖς οἴη. Ἐογίαβ86 βυϊοϊοθαι δἀάεγο τοῖς οἵ, 17 ν. 809 θ6θ, 9. 
τὸ οι. 68, 8. δεῖ οἴῃ. 14, οὔτε γτὸ τὸ 69, 1. 2. εὐρυο- 

: δίνης 18. δηλο 17. ὃ ὁ. ἰν. ἢ ἐπιφερόμενον [δ᾽ ἔγχει 
. 28. ροβὶ αὐτῇ ατι86. ἴα τηᾶτρὶπο ἰθραπς 27. τ 29. ἐ εἰς γῆν 

10, 11. Σαρδωνέίον 18. που γιλίων 9. ἀποιδήσεις 71], 
16. διακόψει. 22. δίς τε γὰρ 3832.τὸ 712,71. λόγον, κατὰ τὴν 

᾿ γνὺῦν ὑπόϑεσιν τοσοῦτον 8. οὐδ 15, ἘγὰρἘ δΔῃηίοῦν 18, 8. 
᾿ ἔστιν Ἵ Ῥγο ρῃποίο ῬΡοΠ6 ΘΟΠΊΤΩἃ 9, σύνεγγυς] Ὅοτν. ϑρδηβοὶ 14, 
81. οὐδ᾽ 1ὅ, ὅδ. Ἴστρον] ϑοιίρεὶ Ἴστρων. βΒεοὰ ἴοτι, ἀοϊδηάυπι Ἴστρον, 
δ δηί6 λαβεῖν ἰγαηβρομδηάυμῃ 22. τέσσαρας 25. καὶ δα, δηί8 
συντυθεμένηηλην 71Ἴ1θ, 18. ἔκϑλιψφιν 2428. Ἰλουπδα βίβρῃα οἵ. Ἵ1, 
25. εὐῶδες δαἀᾷά. δηία ἐκλάέμπον 18, 7. Ἡσίοδος 19, 10. ἀνα- 
στραφῆναι 15. Σχάρφην 80, 16. εἰσιν 28, ἢ ἐκείνων τι 
ἔϑνος]Ἵ Ηδεο δῆς Τρῆρας ἰγαπϑροηΐ νο[ υἱὶ ΕΣΑποκίῃβ ἀθ Οδ}}ηο ᾿. 110 
88, 17. Πυϑέας οι. Αἀά. ϑὅροηρεῖὶ 28. εὔρειε͵ 82. τῶν ἄλλων 
84, 1. τὸ οη, 2426. Ἐφησὶ" δηι6 προσάρκτις, 80. 8]. τὸ πλέον 
ἢ ἥμισυ τοῦ μήκους τὸ πλάτος εἶναι] ν. Βετημαγάν Εταὶ. Ρ. 064 86, 
2]. μέρη δἀὰ, δΔηίο τρία Β1, 8. δέ ἐστι 10. καὶ ἐάσας δὲῪχλ ω᾿ 244. 

᾿ Ἀριανοὺρ] Εοτί, Ἀρμενίους Β9,1. 2. τοιαύτο᾽ν 8]. οὔτε 9θ0, 
4, γε θ. τοὺς ο.. 7. ἐπιμαρτυροῦντας 993, ὅ. ὁ αὐτὸς 
10, εὐλογεῖτορ 12. μέχρις 28. ὕστερον 9, 4. χελώνια)] Μα- 



ψπι ΡΒΑΒΕΑΤΙΟ 

τἀναντία γὰρ ϑινώδεις 28, καὶ δαἀᾶ. δηίΘ αὐτὸν ΘΦ08, 7. καὶ 
ὁπ]. Εοτίδ886 ἰδηθῃ ργδεϑίδὶ παροικοῦσι δ᾽ αὐτοῖς Κελτικοί 14. ἀγο- 
φευϑῆναι 209, Ιῦ. καϑαρίώς 29. ροβὶ ἑλληνικῶς δἀᾷ. αυδε ἰῃ 
Ἰδρίηθ ἰαραπ 0210, 1. διακροβολισαμὼ δὅ, γενόμενον 10. 
11, ξυλίνοις --- Κελτοὶ ρῬοβὶ στιβαδοκοιτοῦσιε 16 10. ξυλένοις] [ἀρ τὶ 
κηρίνοις. Ἐοτὶ, χηλένοις 14, ἀνδράσι προσαντιλαμβανόμεναι 16. 
ἐνθιναῖς 18. βαθεὶ 20. ἢ τῶν πόλεων ρμοβὶ ὅρων 21. ὥσπερ] 
Βεοία Οοτδθβ ὥνπὲρ 28. λέγω] Βεοο δὲ δάἀάϊξ ογαθβ 11, 12. 
τοιαύτης δ᾽ οὔσης] Ἐοτία886 τοιούτοις δ᾽ οὖσι 13. ὀρῶν] Μα]ῖτα 
ἀέρων 20. πλὴν Τουίσι 4212, 7. λοιπῶν 218; 8. ἸὨθψικέλ- 
λιν 9. Ὀκέλα 2471. πολυμαϑίχάᾳ Φ14, 6. ἐμοί γε 10. προσ- 
βόρων 18. δὲ Φ1, 6. ἐρυμνότητι καὶ κατεσκευασμένῳ] 
Μαϊΐπι κατεσκουασμένη 10. μεῖζον 117. ἔλαττον οι. 18. [ἦτ- 
τον] δηίο ἢ 19. εἰσν 20. ἄποϑεν 20. καὶ ον. 8580. Σκομ- 
βρουαρίαν Φ1Θ, 29. τετρακισχιλίους 32, Ῥοδόπη 91}, 1. 
κτίσμα φροξὶ τινὲς δὃὲὸδᾷ 9, διπλοῦν δὲ τοῦτον τείχει μέσῳ διωρισμέ- 
νον δᾷᾶ. ροϑβίὶ χάριν 18. τὰ οῃι. 24. Βειτέρων ΦΙ8, 1ὕ. εἰς 
δὰάᾶ, δηίς τὸν ἰν. Μούνδιυνν 190. μέχρις 219, 1. Καισαραυγού- 
στιαὰ 8. ἄποθεν 9.10. Καλάγουε 12. καὶ [περὶ] Ἰλέρδαν 
22, Ἀκουιτανίας Φ220, 4. Ὑπερβάλλοντε ὅ. τοι ὁ. [Ό. Βαρ- 
δυΐταις 171. Βαρδύλους 80. διεκαρτέρησαν σοῦ, 10. πλη- 
ϑύουσιν" ὄρνεις δὲ 1ἠὅ. καδμέαν 17. ἐν αἀὰ, δηι6 Ἰβηρίᾳ 18. 
μὴ δ. δηἰα μελαίνας 2426. οῃῃ. ἰδομῆδα βίδπα 2427, πρόσβορος 
οὐδ, 2. δὲ ὅ. προσβόρους 6θ. ϑύειν οπι. 20. πολλὰ καὶ] 
Εοτι. πολλὰ καὶ [ἄλλ 294, 8. τήν τε τῶν ἀνδρῶν καὶ] Ηδες 
τροία ἀοίοτα νἱἀθίον ατοβκυγάᾶυβ 11. αὐταὶ οοΥ, 1, ἐπαιώνιξον 

ὅ. καὶ οπι. 7. γυναικοχρασίαν Ὁθ. εἶναι οἴη. 21. οἱ λα- 
λίστατοι πάντων γεγόνασιν Δἀὰ, ροβὶ Ἑλλήνων Φ2θ6, 6. ἄλλοι δ᾽ 
Ἰβηρίαν ὁ. [0.1]. ὁμωνύμως 20, ἀπ᾿ αὐτοῦ 86. δὲ οηι. 
32. ὄδη Φ01, ὃ. Νοίγα ὃὄὅ. παρόρειον] Μαϊΐαι παρώρειον 66. 
ἐπισκοπεὶ δὲ ὁ τρίτος 22. καὶ] Οπι εἰ Ερὶϊ. ρτουδηΐο ϑρϑηροο, αφυξ 
ἰοσαπι ἰΐα βουϊ δεμάθπι ρῥυίαι: εἰσὶ δὲ πελάγιαι καὶ μᾶλλον αἴ Πιτυοῦσ- 
σαι πρὸς ἑσπέραν Φ202ΦΆ, 1. ἐλάσσων ὄὅ. τ γχοιραδάδειο] ἕοτνι. δὐ- 
λίμενοι, [οἱ δὲ λιμένες] χοιραδώδεις κατὰ 12. ἀεὶ δηίε ἐπιβουλευό- 
μενος δαὰ. ΒΕΚΚΕΓΩΒ 17. ἰαουῦῃηδο βίβπα ΟΠ]. 21. μελαγκραΐνας 
981, 1. Ἰδουηδθ βίριια οι. 2426, ὄρος ἐκ τῆς] 1ἰἃ ϑοτδεηάμηι; ἐκ ορ6- 
ΥΑΓΠΙ ΟΥΡΌγΘ ἀχοϊὰθ φ484, 18. πότιμον οωθῦ. 19. ροβὶ ὕδωρ δἀά. 
πότιμον 86, 30. ἐνιαυσίας 4281, 11. δὲ ρὑγὸ αἰίεσγο μὲν 299, 
12. μολύβδον 440, 6. ᾿κυϊτανοὺς εἰ Ὠἷο εἰ ἴῃ δοαᾳυοιθυβ 29. τοῦ 
Κεμμένου)] Τγροίμεοίας οτγοῦ; οοιτῖαο τῆς Κεμμένης. Ἐοτίαβ5ε τῆς Κεμ 
μενικῆς 241, 8. ΔΛείγηρος οἱ 810 ΒΘΙΏΡΟΥ 19. τῆς Κεμμένης] 
Τγροιβοίδο ΘΙΤΟΓΡ; οοτιΐρε τοῦ Κεμμένου 29, ὥσπερ εἴρηται) Ηδεο 
Ῥοβϑὶ οὖσαν ἰγδηϑροπθηάδ, αἱ γνοϊαΐ! ἰαὰπὶ ὔοταβ φ4Φ9, 1. οὔσπερ 
206. Οὔαρον 8]. καὶ δΔηίο τοῦτο ἃ, 248, 233. καὶ δηία ἡ δὰ. 

24, εἴκοσι ὀκτώ 428. αὐτὸ 24, 9. προσελάβοντο 10. 

Δ .“.------ ὁ ὁΠ|ὮΙι:ς͵͵ .... 
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ἄποϑεν 27. ᾿4βεντίω 4Λλθ, 4. οὔτ᾽ , 17. πόλεις δϑίοσγίβοὶβ ἰη- 
ο]υβϑη ἰν. μισϑούμενοε 2471, 14. Αρελατε οἱ 816 οἰΐδηη ἴῃ 844. 
57, ὑπὸ 80. δὲ ον. 3832. Ῥαύραρις 248, 12. ἐνίστανται 106, 
καταϑλᾶσϑαι 18. ἀπὸ 245. ὁμοίως πρὸς οἵ, 28. οὐ καϑ᾽ 
ἑαυτοὺς Ηδεο οτία586 ἀδίθθδα 8]. 1) παρ᾽ ἄλλου λαβὼν] Ηδεο οἰΐδπι 
Ρουϊπορία ϑυπὶ; πος νἱἀδηίυΣ ἃ ϑίσαθομβ βδοῦὶρία 6888 249, 6. σ᾽ 
Ζεὺῤ 24. 25. ἀπειργάσατο Φός,, 25. ὁ Δουρίωνα οὔᾷ, ὅ. 
ἐμπορίῳ 9566, 9. Τεκτοσάγες οἱ ᾿ἷο οἱ ἴῃ δεᾳαδηϊΐδυβ 27. οὔτ᾽ 
οι. 4656, 8. Σκιπέωνος 8. Σκιπίωνα 258, 10. ᾿ἀκονιτα- 
νῶν δὶ 8ἷο σοηδίδηϊεῦ ἴῃ 8581ῖς1.ΒὨ 27. τὰ οπι. Φ659, 2. τι ὅὩ. δ82. 

832. ὑποδιφϑέραις 2470, 9. ᾿ἰδουηδο βῖρῃϑ οἵα, 11. οὗ οι. 2426. 
πράως] [πιὸ πράως 81. δὲ γτοὸ γὰρ 911, 11. 12. ἐξιλεουμέ- 
νας 21. τοῦτο ΦΊ2, 1. φιλόνεικοι ΟΊ8, 17. τὸ ὁ. 25. 
ἤϑη Φ1δὅ, 8. δὲ ρτὸ ρτῖπιο τε 24, ἔκανῶς [ἂν] δόξειε. 845. 
Ἰδοῦηδθ βίβρῃ Ομ. 28. ἄλλοις 20. γίγνεται Ἰίλο γίνεται 
ΦἼ6, 10. Ἁπέννινον]Ί ἈοΙίαᾳαΐ ὰποὸ ἰθπούθῃ ἴῃ απὸ [ἰδτὶ οοηβοπίΐγα νἱ- 
ἀσπίατ; 868 τϑοίϊ8 βουῖδὶ ρυίο ἅπεννῖνον 21. τοῖς Ἄλπεσι 1, 
1. καὶ ρῥγὸ ἐκ 17. λιγυστινοί] ϑοΥῖρβὶ λεγυστῖνοι, ὨΪϊδὶ ργδεβίαι λι- 
γυστικοί τε] Μαϊΐπι δὃὲ 4718, 2. Αὐενέωνος} 1 Ῥταδθυπίε Μδῃ- 
πογίο Κνδιηθῦυβ: π6ο ἀυδίιμη 68 ααΐῃ ἃ νου 5811}, 884 τγϑοίϊ8 βου 1 1Ὸ7 
Αὐενιῶνος, αἱ βαρτα δα. 15. φόβον] Μαϊὶπι φόρον 219, ὃ. 
ἄποϑεν 4, εἶσιν] Τλντὶ ἐστέν, αυοὰ ἔοτία88β6 γονοοαηᾶμπῃ 10. 
πρᾳότερος 18. Ταυρινοί" 20. Ἰδεόννου 281, 6. στερουμέ- 
νους 96. καὶ δαὰ. δηῖϊε τῶν γυμναστικῶν 282, 6. “υγουσταν 
δ, 20, 21. Ἰσώραων 28. ᾿'άτησινόςξςῳ Φ8Β4, 20 εἰ 28. Παμπορτον 

24, Κορκόρας ον. 286,27. Τίινον 871, 24. 25. συγχω- 
ρῆσαι --- βάσιν ὁΛ. Φ90, 25. ἱπποτρόφιον Κτδιηοτθβ ἴῃ Οοττίρβοη- 
ἀΐφ 291, 9. δ᾽ ὁ Πάδος)] Μαϊΐϊπι δὲ Πάδου, αἱ σοπίεοϊς Κγαηηθγαϑ; 
οἶβὶ δϊᾳυϊὰ Ἵχοίϊδ 17. ποτὲ] Μαϊ!ὶ πὴ οὰπὶ Χυίδηάγο πόλεν, οοτπαπιθη- 
ἀδίαπι οἰΐαπι ἃ Κτδιιοσο 2428. αντούψύώ Φ92, 7. Νοβουμκώμουϊν 

294, 4. τέτξρασιν ὅδ. Ἄλτινον ἢ. Σπίνα 9. 10. Σπινι- 
τῶν 421. 28. τοῖς ---καὶ ο,Ι. 4294, 28. ἀπηγειρωμέναιοῦ 49ὅ, 
4, ὅδ. παρατυχεῖν 235. τό κεν φυγάδων μὲν 26. Καλλίμαχος] 
29 εἱ 81. Κενομάνοι 80. ΣύμβροιυιἩ 096,1. 2. Σύμβρους 4. 
ἐγκυκλοῦνται 6. Γαισάται εἰ 7. Γαισατῶν 14. ἐπιδιέβαινον 
28. Τοῖ ἐγγυτέρω γὰρ ἦσαν 491, 2. Τ΄ἄκαρα 13. Τίπενον 16. 
βαραϑρώδης) Μαϊΐπι γαραδρώδης Ῥτορίος Βοαιιρηίίἃ 10. ροβὶ Κελ- 
τική δἀὰ, εα 4086 ἰπ πιδτρίποηι τοΐθοὶ 4298, 1. 2. διωρυγαῖς πλω- 
ταῖς --- μέχρι Παρμηστῶν 29. ξύλινοι] Ῥοτι. οὗ ξύλινοι 51. εὐώ- 
νητὸν 299,2. Σύμβρω Α. ὅ. γαύσαποι 18 --- 21. εὐανδρεῖ 
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--- σύνταξιν οἴ. 21. τῷ 802, 28. ἐπεπόλασεν 804, 20. ἢ 
ΡῸ καὶ 804,1]. Κόσσαν 12. Ἰδοῦηδε βίσῃηϑ οὔ, [12. 18. οὐκ 
εὖ καὶ] ΙΔθγὶ οὐκ εἶναι, Κταπιεγυβ οὐκ εὖ 14, μούνα 88, πρὸς 
--- Λοῦκα οπι. 80, 4. Πίσα 9.- Αἴσαρος 30. βαϑείᾳ᾽ λόφος 

806, 7. ϑάλασσαν 12. νεωσοίκους" διὸ καὶ 10. πρὸς 21]. 
ἢ οἵα. 22. γὰρ δἀᾷ. διίε τῇ 801, 29. ἔἕλωσι τῶν ἀνδραπόδων 

809, 18. Χόσσαι οἱ [ἰὼ οἱ ἴῃ 8064, 20, θστίων 21]. Φὦρε- 
γήνα 810, 1. ἸΘστέαν 1. Βλήρα) Ἀεοιΐυ8 Βλῆρα 911, 3. 
καὶ "ἡ" πρὸξῤ ἠ 12. τῷ πλησίον εἶναι τῆς Ῥώμης δἀὰ. μοδὶ Τυρρη. 
νίαν 18, τὸ 19. καὶ Μώρινον δϑίογίβοὶβ ἰπο. 20. Χιγγοῦλον 

22. εἰ 818, 6. Νωμέντου μέχρις 12. Κύρης 814, 
8. Ῥουτοῦλοι 28. ᾿Αλβάνῳ 916, 11. Σιλουίαν 14, 15. μυ- 
ϑεύονται) ϑρθηδοὶ σογγοχῖὶ 20. ἹῬέμον 28. πρὸς] 1,οἰχοηηι8 σοΥ- 
εχ 816, 9. Ῥέμον 8171, 9. Καρμέντιν 14. Αἰκούων 19. 
Αἴκουοι 21. Σούεσσαν 28. ἄποθεν 28. ὁμόγλωσσοι 918, 
14. Ταρρακίναν Κιρκαῖον)] Μαϊΐπὰ Κίρκαιον 819, 10. “αύρεν- 
τον 820,18. Ταρρακίνα ἰρ. Τραχινὴ 16. Αὔφιδοςε 21. μὲν 
Ρἴο τὲ 491, 14. Πανδαταρία 20. Σητινὸς 822, 2, Χουιρὲ- 
νον ὅ.τε 1]. Κουιρίνου 12, Σερούιος 828, 11. καὶ δαὰ. 
δυΐο διὰ 826, 6. Τούσκουλον] Ηοο τονοσαπάσπι 10. Φερέντινον 

ὶυ. Φρουσέίνων 11. ᾿ἀκυῖνον) Οονγῖρο ἱσροίμθίδθ θγσουθη ᾿ἀχκουῖνον 
14. Κάσινον 28. τ Ὁ ἃ 20. πρὸ 26. ταύτης ἰν. Σύεσσα] 

Μαϊαι Σϑέσσα 821, Ἴ. 8. Πραινέστου) Τιὰ δεπιρε 11. ΚΧερεάτε 
καὶ Σώρα 38. ἔν οι. 828, 82. Τούσκουλον) Ησο τονούδηδιπι 
829, 17. ϑάλασσα 80. ἡ οα. 880, 2. ὑπερκύπτον 881], 18. 
ἦτοι 21. εὐπυροφόρος 882, 20. Σοὔλμον 29. τέσσαρας 
884, 11. Σουρφρεγτῖνος 2ὅ. Σικελικῶν] Μαϊΐπὶ Σικελιωτέδων 2427, 
τὴν οἵη. .30. ἢ τε πόλις οι, 88ὅ, 18. Βάϊαι εἰ [ἰδ οἰΐαπι 'π 5664. 

25. αὐτὴν 886, 2. ὁ οῃ;. 5. 6. αἵ καὶ δεισιϑαιμονέαν [τῷ 
τόπῳ παρεσκεύαζον] καὶ κατάσκιον! 9, ἀπὸ 12. γε οἵ προϑυ- 
σόμενοι καὶ ἰλασόμενοι 16. ποταμίυ 171. ἔδρυτο ΔΣ1. ἀργίλ- 
λας] ΒοοιΐιΒ ἀργίας 8381, 6. ἐκείνην τε καὶ ἐπὶ νέαν πόλιν] Ὀϊχῖι 
ἀς ἰι8 βορὰ ηοῃ ρειϑυδϑιϊ 7αύοπιο Ἀυοοα [πιεγρσείδωίουθ ἀϊ ἀἢ ἰυορο ἀϊΐ 
ΒίγΆθο0Π 6 Ναρο]! 1850 7. Δικαιαρχέας 17. 18. ἄχρηστος, τῶν 
ὀστρέων) Αα ἀχρηστὸς ὦν, ὀστρέων: 522. καὶ τὸ Μισηνὸν [Μιση- 
νοῦ] δαὰ. ροβϑὶ στενὸς ἴθ}. Δικαιαρχίαν 27. γὰρ οὔ, 2428. ὅτι δἀά, 
δηΐα ϑείου 898, 11. βρομώδεις, 889, 26. Οὐεσούιον 840, 
82. Συρακουσίων] Ἴη δαϊαβ πομιίηΐβ βουρίυγα υνίαθθ [ἰὈγοδ βθουΐυβ 
ΒΠ᾿ 841, 19. Ἐπωμέα 849, 11. Χασίλινον 16, ὥσϑ᾽ ὑπὸ 
λιμοῦ] Ἑουίϑββ ὥστ᾽ ἐπὶ λιμοῦ 16. ἐ μεδίμνου ὑτο μυὸς 26. 27. 
Σουεσσοῦλα 848, 6. 7. ὁμοροῦνταρ 10. καὶ γάρ τοῦ 20. Βοία- 
νον 844, 830. εὖ ἐτρύφησαν ὑτὸ ἐξετρύφησαν δ8Δλὅ, Ιὅ, μοβι 
κειμένη αἀὰ, 4υδθ0 τοϊεοὶ ἱῃ Ὁ. 846, 7.--- 12 21. ὁ Καμπανίαν ῥγτο 
Ἰταλίαν 84θ, 6. ᾿ἈἈργονίας 1-- 15. Συβαρῖται τ δ᾽ ἡξεύμοτοι 
Ροβί κειμένη ῥ. 845,12::. 8]. ἔνιοι δὲ τοὔνομα ἀπὸ ποταμοῦ Ἔλέητος 
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δα, ροϑί κτίσαι 841, 1. ταύτην τὴν Λᾶον] Ἰλοτὶ ταύτην λαοί. 
βουϊδοιάυτι ἱρίίυν δὰ τὴν Δᾶον, δὶ ταύτην, οπιίδδο ἡᾶον 848, 8, 
οὗ οι. 80. φρουρίοις 849, 7. Καλασάρνα 18. ὑπὸ 81. 
Ναπιτῖνον 880,24, γὰρ 82. πρὸς ἑαύτούς, μηδεὶς τὸν 845], 
6. Ταμασοῦ 71. ἀμφοτέρως τὸ ἐς Τεμέσην μετὰ χαλκοῦ" καὶ 15. 
Ἰδδοῦμδο βίρῃβ οὔγχὺ. 24. Οὐιβῶνγναν 8852, 2. ἀρχὴ τοῦ ἐπιστρέφειν 
15. ποταμοῦ ἐΠΜέταυρος ἕτερος 22. ἄκρα ποιοῦαα 8858, 17. 
τοιούτου 884, 11. τούτων αὐὰ. δῖε τῶῶόΦΟΥο ἔ.ι 865, 9. δὲ Πύρρου 
ἡ 18. ὃ» οι. 206. ΣυρακουσΩΖν Β886θ, 2. Ἰαουηδα βρη οηϊ. 
4. Ἐσῶπιν ὅ. ἐγγραπτοῖς 1. Συρακουσίων 0. νυμφοστολισϑ εἰ- 
σας 10. ὁλόπτέρου; 5851, 8. τὰς δὲ ξημίας ὁ. δεῖν δ᾽ εἶναι 
4. ἑ᾿ αὐτῶν ροεὶ τῶὦΨνΨϑΨΝ.- 858, 8. Σάγραιςρ 21. ἐκ Σικελίίς 426 
μέρος ὥρισεν 859, 28. ὧό᾽ 880, 8. ἐπώνυμοι τῶν Τρώων ἐγέ- 
γνοντοὸο ἰν. γοδὶ ἐγένοντο δά, ἀυδὲ ἰπ πιδυρίμθηι τεῖϊθοὶ 4. φή- 
σαντος 8. εἰ δοτὸν εἴη 4110. σέϑεν ριο ϑεὸν 1], κλάσματα 
ὀρϑὸν ρτο δῶρον 28. ὑγείΐν 24, διὰ τὸ πλῆϑος τῶν ἀϑλητῶν 
δα, ροβί. φορὸν 86], 17. ὁ Ἶσ... Ἑλικεὺς] ϑοιϊρεὶ Ἶσος. βυϊῆοοτο 
νἱἀοίαν Ἰς 19. ὡς ἰν». ὑπῆρξε 21. ἐστράτευσαν 81. Βἰρῃᾶ [ἰᾶ- 
ὀὰπδθ ὁ. 9862, 28. ὥστε μὴ καταμῦσαι) Μαϊΐμ ὡς μὴ καταμύσαι 

ἱθ. φαινόμενον 29. τὸ δἀἀ. δίς ἐν 368, 1. Σειρίτιδι] Ουοὰ 
οἱ μἷο οἱ ἴῃ βε44ᾳ. τανοσδηᾶυθσι 18. τεσσαράκοντα 17. 18. Νηληΐῖ- 
δὼν 864, 28. Θρινακίξ 866, 14. τεσσαρακοσίων] Ἀθοιϊυ5 τε- 
τρακοσίων 16. δὲ ργο μὲν 22. Αἰγεστέων 866, 2. γε δἀὰ. 
ροβὶ τὸν 8.τὲ 8. ροβὶ οὐδεμιᾷ ἴοτία586 αἀἀοηάυπι πλευρᾷ 
11. ἐν τοῖς] Πεϊομάυπι νἱαευΣ 14. ὃν οιυ.Ὶ φαμὲν ἅμα οπι. 

15. βλέπουσαν" ποιήσει δὲ τὴν πλευρὰν 16. δεῖ] Βοτί. δοκεῖ 
901, 14. Συράκουσαι 15. Συρακουσῶν 16. συνελϑοῦσαι πάν- 
-ὧὖ΄ 18. ιφονίάς 868, 8. ξάγκλιον 18, εὐφυῶς 444. δὲ 

869, 2. Συρακουσίων θ. κατὰ 18. 19. ὅταν τῷ Ποσειδώνιος 
γίνηται. 810, 8. Συρακούσας 1].-12. τὸν Ἀρχίαν γρηστηριαζό- 
μενον, ἐρέσθαι [δὲ] τὸν ϑεὸν 20. ἐκγένοιτο) Εονὶ. ἐξίπκοιτο 29. 
Συρακούσας ἀπιόντας" ηὐξήϑη 8711, 21. οσάα 872, 15. ροβι 
γλυκὺ δὰὰ. ᾳφυδδ ἰῃ τπιϑτρὶπα Ἰαραηίυν 26. οὐχ ὅπως τοσούτῳ 878, 
6. ροϑὶ Μυρκείου δΔἀά. 4086 ἰῃ χηδυσίῃθπι γεῖϊθοὶ 16. κεῖντα:- 874, 
ἃ. Αἰγεστέων ἰν. Κεφαλοέδιον 8--- 17. οἰκεῖται--- ἀξιόλογον ρμοβὶ 
πλείους 24. 20. πᾶσαν 90. Γέλαν δὲ Ῥόδιοι ὁ, ἅ80. κεκαᾶ- 
κῶται --- ἀεὶ ροϑὶ Ἔνναν 816, 4 8, 4. ἐξηλείφϑησαν)] Πος ἴοτ- 
(4586 χαυοοδηάθυσ 8771, 8. ἄποϑεν 9. καταρριφϑείη 20. Νευ- 
οὥὔδη 86. καὶ τὰ κατὰ Ἱμέξδαν 8718, 30. εὐπρόσοδος 82. ἡ 
Θέρμισσα αἀά. ροϑὶ Σικελίάς 8719, 11. ἄλλως γέ π’᾿ς [1. ροϑὶ 
νηνεμίαις αὐδὲ ἴῃ τηϑηρίηθ ἸορυπίυΓ 28. δηίες τῶν δάὰβθ ϑϑβιθυ βου 

880, 8. 4ἰόλον εἱ εἷος οἱ ἴῃ βεᾶᾳᾷ.: 4, ροβὶ ἱκανῶς 66 αιιὰθ ἴῃ 
Ἰηᾶγρ. 7. αὐτὴ 18. 14. ἐκ Λιπάρας εἰς Σικελίασν 20. Ἱερᾶς 
881, 26. πρόσβοροικ 81]. ἔστι δέ πως χερρονησιάζουσαὶ 882, 
ὃ. 4. εἴκοσιν οῃι. 888, ὅ. βουλῆς ὀνομασϑεῖσι) Ῥοτί. ἑτοιμα- 



ΧΙΙ ΡΒΑΞΒΕΑΤΙΟ 

σϑεῖσι 1. ἡνίκα τὴνν 10. ἐξαγγείλαντες ἰὺ, λάθρα 12. μὴ 
ἂν περιϑέσϑαι 986, 2 ---ὅ. πρὸς ἀν τὰ βασι πε Ροβι πρότερον 1 
11, ἧσσον 18. κατὰ ρτὸ καὶ δῦ. 21. Βάριν 881, 28. 
Ῥωδίαι οἱ Ἠϊς οἱ ἰῃ 5644. 25, ΕἸΣ ΤΩΣ 28. αὐτὴν 80. εἴ 
ληί οὗ δ 888, 8. Βρεντέσιον 283, Κελία 489, 7. διπλοῦς 
αἀᾶ. ροεὶ πλος 81]. ᾿Αργυριππηνῶν 890, 8. ἐλάττους εἰσὶν 
8. “ουχερίᾳ 891, 8. Οὔρειον 20. μεμιλιᾶσϑαι 21. Σίλαν 

892, 2. λέγομεν 898, 28. ὑγιεία᾿Σν 20.τ 894, 8. “σίας, 
Βονίᾶ586 Διβύηῆς 59ὅ, 34. ἢ οὼω. 896, 11]. διὰ οτι. 
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ΤΩΝ ΣΤΡΑΒΩ͂ΝΟΣ ΓΕΦΓΡΑΦΙΚΩ͂Ν 

ΚΕΦΑΛΔΑΙ 4. 

4 
Ὅτι οὐκ ἐκτὸς φιλοσοφίας ἡ γεωγραφικὴ πραγματεία, ὅτι καὶ 

Ὅμηρος αὐτῇ πανταχοῦ τῶν ἐπῶν φαίνεται χρώμενος. ὅτι οἵ πρό- 
τερον αὐτῇ χρησάμενοι ἐλλιπῶς ἢ ἀναρϑρώτως ἢ ἐσφαλμένως ἢ ψευ- 
δῶς ἢ τοῖς αὐτοῖς ἀσυμῳφώνως εἰρήκασιν. ἔλεγχοι καὶ ἀποδείξεις τοῦ 
εἰκότως αὐτὸν οὕτω "κρίνειν, κεφαλαιώδεις λόγοι πάσης οἰκουμένης 
συντόμως ὑποτυποῦντες. τὴ ᾿ πίέστις εἰκότων καὶ τεχμη- 
ρίων βεβαίων τοῦ κατὰ πολι ΘΝ ἃ οὶ τὴν ϑάλασψαν ἐνηλ- 
λάχϑαι καὶ εἰς ἀλλήλας μετατεθῆναι. “ἸΠΠ Φκςς 

. Β 42". Γ 

᾿ Ἐν τῷ δευτέρῳ κατὰ λέξιν προβαλλόμενος τὰ Ἐρατοσϑένουϊιδιῤγὰ 
καὶ διελέγχει ὅσα μὴ ὀρϑῶς εἴρηται ἢ διήρηται ἢ διαγέγραπται" καὶ 
Ἱππάρχου δὲ τῶν πολλῶν μιμνήσκεται ἐπιλαμβανόμενος. καὶ ἐπὶ τέ- 
λει ἔκϑεσις σύντομος καὶ τρόπον τινὰ σύνοψις τῆς ὅλης πραγματείας, 
τοῦτ᾽ ἔστι τῆς γεωγραφικῆς ἱστορίας. ᾿ 

Γ 
λείπει 

4 
Ἔν τῷ τετάρτῳ τὰ περὶ Ταλλίαν καὶ Ἰβηρίαν καὶ ὅσα διείργου- 

σιν αἵ "ἄλπεις τῆς Ἰταλίας ἔνδον, ἐν οἷς καὶ Βρεττανία καὶ τῶν 
οκεανιτέδων νήσων τινές, ὅσαι καὶ δοκοῦσιν οἰκεῖσϑαι, καὶ βαρβά- 
ρων χώφαν καὶ ἔϑνη παροικοῦντα τοῦ Ἴστρου πέραν. 

Γ, Δ 

Ἐν τῷ πέμπτῳ τὰ περὶ Ἰταλίαν ἀπὸ τῆς ὑπωρείας τῶν Ἄλπεων 
μέχρι τοῦ Σικελικοῦ πορϑμυῦ καὶ Ταραντένου κόλπου καὶ τοῦ Πο- 
σειδωνιάτου, ἐς οἷς Βενετία, Λιγουρία, Πικηνόν, Τουσκία, Ῥώμη, 
Καμπανία, Λευκανία, ᾿ἡπουλία, καὶ ὅσαι νῆσοι τῇ ταύτῃ θαλάσσῃ 
παράκεινται ἀπὸ ἘΓενουσῶν μέχρι Σικελίας, 

5 
Ἐν τῷ ἕκτῳ τὰ ἐφεξῆς τῆς Ἰταλίας καὶ τὰ ἐντὸς τοῦ ᾿ἀδρία μέχρι 

Μακεδονίας, ὃν οἷς ᾿ἀπουλία Καλαβρία καὶ ὅσα κατὰ τὸν Ἰόνιον 
κόλπον ἅμα ταῖς παρακειμέναις νήσοις ἀπὸ Σικελίας ἕως τῶν Κεραυ- 
ψίων, κἀκ τοῦ ἄλλου μέρους ἕως Καρχηδόνος καὶ τῶν ταύτῃ παρα- 
κειμένων νησιδίων. 

τὰῶᾶῖκν 

: δὼ. 

“.“.5Ά8. 
ο΄ ́ς 429: 

τ... ΤΑΥ͂, ος 

Ἂν “-»υ 
ν᾿ μεν ΑΝ μι. ζ 



χιν ΚΕΦΑΜΑΙ͂Α 

Ζ 
Ἐν τῳ ἑβδόμῳ λέγει τῆς Εὐρώπης τὰ λειπόμενα μέρη" ἔστι δὲ τὰ 

πρὸς ἕω πέραν τοῦ Ῥήνου μέχρι τοῦ Ταναΐδος καὶ τοῦ στόματος τῆς 
Μαιώτιδος λίμνης, καὶ ὅσα μεταξὺ τοῦ ᾿Αδρίου καὶ τῶν ἀριστερῶν 
τῆς Ποντικῆς θαλάσσης μερῶν ἀπολαμβάνδι πρὸς νότον μέχρι τῆς 
Ἑλλάδος καὶ τῆς Προποντίδος ὁ Ἴστρος, ἐν οἷς καὶ Μακεδονία πᾶσα, 

Η 

Ἐν τῷ ὀγδόῳ λέγει τὰ τῆς Ἑὐρώπης, Μακεδονίας τὰ λειπόμενα 
καὶ Ἑλλάδα πᾶσαν" ἐν ἡ καὶ ἐγχρονίζει διὰ τὸ πολύγνωστον τῆς 
ὥρας, διακριβῶν καὶ εὐκρινῆ ποιῶν τὰ ἀδιακρίτως καὶ ἀδιορίστως 

ὑπὸ τῶν ποιητῶν τε καὶ ἱστορικῶν περὶ τῶν ταύτῃ πόλεων εἰρημένα, 
καὶ μάλιστα ἐν καταλόγῳ τε καὶ ἄλλοϑι πολλαχοῦ τῆς ποιήσεως. 

Θ 
Ἐν τῷ ἐνάτῳ περὶ τῆς Ἑλλάδος, ᾿ϑηνῶν μάλιστα πανηγυρικὴν 

ἔκφρασιν, καὶ Βοιωτίαν καὶ Θετταλίαν μετὰ τῆς. παραλίας ταύτης. 

Ι 
Τὸ δέκατον περιέχει Αἰτωλίαν καὶ τὰς παρακειμένας νήσους, ἔτι 

δὲ Κρήτην πᾶσαν, ἢ καὶ μάλιστα ἐγχρονίζει, νόμιμά τὸ αὐτῆς διη- 
γούμενος καὶ τῶν Κουρήτων, πρὸς δὲ καὶ τῶν Ἰδαίων δαχτύλων τὴν 
ἐν αὐτῇ γένεσιν καὶ τιμὴν καὶ ὄργια ἐπεξιών" καὶ τὸ ἴδιον δὲ γένος 
Στράβων ἀπὸ Κρήτης λέγει" ἔτι δὲ καὶ τὰς περὶ Κρήτην νήσους 
πολλὰς οὔσας περιέχει τὸ βιβλίον, ἐν αἷς εἰσι καὶ αἴ Σποράδες καὶ 
τῶν Κυκλάδων ἔνιαι. 

Ι4 
Τὸ ἐνδέκατον ἄρχεται μὲν τῆς Ασίας, τοῦ Ταψνάιδος ἀπὸ τῶν 

ἀρκτικῶν μερῶν ἄνωθεν ἀρχομένου διαιρεῖν τὴν Εὐρώπην τῆς Ασίας. 
περιέχει δὲ τὸ βιβλίον καὶ τὰ παρακείμενα ἔϑνη ταὶς ἀρχαὶς αὐτοῦ 
πρὸς τῇ ἀνατολῇ καὶ μεσημβρίᾳ, ἢ καὶ “σία ἐστίν. ἔστι δὲ τῇδε ἔϑνη 
βάρβαφα τὰ τῷ βιβλίῳ ἐγκείμενα ὅσα παροικεὶ τὸ Καυκάσιον ὄρος, 
ἐν οἷς ᾿ἡμαξόνες τὸ καὶ Μασσαγέται, Σκύϑαι καὶ ᾿Αλβανοὶ καὶ Ἴβηρες, 
Βακτριανοί, Κάσπιοι, Μῆδοι, Πέρσαι, ᾿ἡρμενίαι δύο ἕως τῆς Με- 
σοποταμίας - ἔχει δὲ καὶ Τρωγλοδύτας καὶ ᾿Ηνιόχους οὕτω λεγόμενα 
ἔϑνη, καὶ Σκχηπτούχους, Σοάνας͵ ᾿ἡσσυρίους, Πολυφάγους, Ναβια- 
νούς, Σιρακούς, Ταπύρους. ἐπεμνήσθη δὲ Ἰάσονος καὶ Μηδείας καὶ 
ὧν ἔκτισαν πόλεων" ἔτι δὲ Ἐέρξου καὶ Μιθριδάτου καὶ Ἀλεξάνδρου 
τοῦ Φιλίππου. 

1Β 
Τὸ δωδέκατον περιέχει τὰ ὑπόλοιπα τῆς Ποντικῆς χώρας καὶ 

ἐφεξὴς Καππαδοκίαν, Γαλατίαν. Βιϑυνίαν, Μυσίαν, Φρυγίαν, Μαιο- 
Γ᾿ νίαν, καὶ πρὸ τούτων Σινωπίέδα, πόλιν Ποντικήν, καὶ Ἡράκλειαν 



ΚΕΦΑΛΜΗΙΑ͂ ΧΥ͂ 

καὶ ᾿μάσειαν- ἔτι Ἰσαυρίαν, Λυκίαν, Παμφυλέαν, Κιλικίαν μετὰ 
τῶν παρακειμένων νήσων καὶ ὁρών καὶ ποταμῶν. 

ΙΓ 
Τὸ τρισκαιδέκατον περιέχει τῆς σίας τὰ ἀπὸ τῆς Προποντίδος 

κατωϑεν, ἀπὸ Κυξίκου ἀρχόμενον, καὶ ἐφεξῆς τὴν ταύτῃ παραλίαν 
πᾶσαν καὶ εἶ τινες νῆσοι ὑπάρχουσιν" ἐγχρονίζει δὲ μάλιστα τῇ Τροίᾳ, 
εἶ καὶ ἔφημος, διὰ τ ἐπίσημον αὐτῆς καὶ πολυθρύλητον ἐκ τοῦ πολέμου. 

14 
Τὸ τεσσαρεσκαιδέκατον περιέχει τὰς Κυκλάδας νήσους καὶ τὴν 

ἀντιπέραν χώραν, ἐν ἢ Παμφυλία Ἰσαυρία Λυκία Πισιδία Κιλικία ἕως 
Σελευκείας τῆς Συρίας, καὶ τῆς σίας Ἐτῆς ἰδίως Ἰωνίας λεγομένης. 

ΙΕ 
Τὸ πεντεκαιδέκατον περιέχει Ἰνδίαν καὶ Περσίδα. 

Ις 
Τὸ ἑκκαιδέκατον περιέχει τὴν ᾿Ασσυῤίων χώραν, ἐν ἡ Βαβυλὼν 

καὶ Νίσιβις, πόλεις μέγισται, καὶ τὴν ᾿Αδιαβηνὴν καὶ Μεσοποταμίαν, 
Συρίαν πᾶσαν, Φοινίκην, Παλαιστίνην, ᾿Αραβίαν πᾶσαν καὶ ὁσὰ τῆς 
Ἰνδικῆς τῇ ̓ ραβίᾳ συνάπτει, καὶ τὴν Σαρακηνῶν, ἣν Σκηνῆτιν (ἴεᾳ. 
Σκηνῖτιν) καλεῖ, καὶ πᾶσαν τὴν παρακειμένην τῇ τὸ νϑκρᾷ ϑαλασσῃ 
καὶ τῇ ἐρυϑρᾶ. 

ΙΖ 
Τὸ ἑπτακαιδέκατον περιέχει Αἴγυπτον πᾶσωιν καὶ Λιβύην πᾶσαν. 





ΣΤΡΑΒΩΝΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ 

ΠΡΩ͂ΤΟΝ. 

Τῆς τοῦ φιλοσόφου πραγματείας εἶναι νομίξο-- ἢ 
μεν. εἴπερ ἄλλην τινά, καὶ τὴν γεωγραφικήν, ἣν νῦν 
προῃρήμεϑα ἐπισκοπεῖν. ὅτι δ᾽ οὐ φαύλως νομίξομεν 
ἐκ πολλῶν δῆλον οἵ τε γὰρ πρῶτοι ϑαρρήσαντες αὖ- 

ὃ τῆς ἄψασϑαι τοιοῦτοί τινες ὑπῆρξαν, Ὅμηρός τε καὶ 
᾿Δναξίμανδρος ὁ Μιλήσιος καὶ Ἑκαταῖορ, ὁ πολίτης αὖ-- 
τοῦ, καϑὼς καὶ Ἐρατοσθένης φησί" καὶ Ζημόκριτος 
δὲ καὶ Εὔδοξος καὶ Ζικαίαρχος καὶ Ἔφορος καὶ ἄλλοι 
πλείους" ἔτι δὲ οἵ μετὰ τούτους, Ἐρατοσϑένης τε καὶ 

Ι0 Πολύβιος καὶ Ποσειδώνιος, ἄνδρες φιλόσοφοι. ἥ τε 
πολυμάϑεια, δι᾿ ἧς μόνης ἐφικέσθαι τοῦδε τοῦ ἔργου 
δυνατόν, οὐκ ἄλλου τινός ἔστιν ἡ ἢ τοῦ τὰ ϑεῖα καὶ τὰ 

Ό, 

ἀνθρώπεια ἐπιβλέποντος, ὧνπερ τὴν φιλοσοφίαν ἐπι- 
στήμην φασίν. ὡς δ᾽ αὕτως καὶ ἡ ὠφέλεια ποικίλη τις 

Ἰόοὖσα, ἡ μὲν πρὸς τὰ πολιτικὰ καὶ τὰς ἡγεμονικὰς 
πράξεις. ἡ δὲ πρὸς ἐπιστήμην τῶν τε οὐρανίων καὶ 
τῶν ἐπὶ γῆς καὶ ϑαλάττης ξῴων καὶ φυτῶν καὶ καρ-- 
πῶν καὶ τῶν ἄλλων ὅσα ἰδεῖν παρ᾽ ἑκάστοις ἔστι, τὸν 
αὐτὸν ὑπογράφει ἄνδρα, τὸν φροντίζοντα τῆς περὶ τὸν 

50 βώον τέχνης καὶ εὐδαιμονίας. 
᾿Ἀναλαβόντες δὲ καϑ' ἕκαστον ἐπισκοπῶμεν τῶν 3 

εἰρημένων ἔτι μᾶλλον. καὶ πρῶτον ὅτι ὀρϑῶς ὑπει-- 
λήφαμεν καὶ ἡμεῖς καὶ οἱ πρὸ ἡμῶν, ὧν ἐστι καὶ Ἵπ-- 
παρχος. ἀρχηγέτην εἶναι τῆς γεωγραφικῆς ἐμπειρίας 

96 Ὅμηρον, ὃς οὐ μόνον ἐν τῇ κατὰ τὴν ποίησιν ἀρετῇ. 
πάντας ὑπερβέβληται τοὺς πᾶλαι καὶ τοὺς ὕστερον, 

ὅΤΉΑΒΟ. ἴ. Ι 



," ξξει τῇ ύβ- 

ἀλλὰ σχεδόν τι καὶ τῇ κατὰ τὸν βίον ἐμπειρίᾳ τὸν πο-- 
λιτικόν. ἀφ᾽ ἧς οὐ μόνον περὶ τὰς πράξεις ἐσπούδασεν 
ἐκεῖνος, ὅπως ὅτι πλείστας γνοίη καὶ παραδώδει τοῖς 
ὕστερον ἐσομένοις, ἀλλὰ καὶ τὰ περὶ τοὺς τόπους τούς 
τὲ καϑ᾽ ἕκαστα καὶ τοὺς κατὰ σύμπασαν τὴν οἰκουμέ- 5 
νὴν γῆν τε καὶ ϑάλατταν᾽ οὐ γὰρ ἂν μέχρι τῶν ἐσχά-- 
των αὐτῆς περάτων ἀφίκετο τῇ μνήμῃ κύκλῳ περιιών. 

8 Καὶ πρῶτον μὲν τῷ ὠκεανῷ περίκλυστον, ὥσπερ 
ἔστιν, ἀπέφαινεν αὐτήν" ἔπειτα δὲ τῶν χωρίων τὰ 
μὲν ὠνόμαξε τὰ δὲ ὑπῃνίττετο τεκμηρίοις τισί. 41ι- ἰὸ 
βύην μὲν καὶ «“ἰϑιοπίαν καὶ Σιδονίους καὶ Ἐρεμβούς, 
οὕς εἰκὸς λέγειν Τρωγλοδύτας άραβας. ῥητῶς λέγων, 
τοὺς δὲ πρὸς ταῖς ἀνατολαῖς καὶ δύσεσιν αἰνιττόμενος 
ἐκ τοῦ τῷ ὠκεανῷ κλύξεσϑαι' ἐντεῦϑεν γὰρ ἀνίσχοντα 
ποιεῖ τὸν ἥλιον καὶ δυόμενον εἰς τοῦτον. ὡς δ᾽ αὔ- 16 
τῶς καὶ τὰ ἄστρα καὶ τοὺς ἀστέρας λελουμένους ἐξ 
ὠκεανοῦ λέγει. 

4 Τῶν δ᾽ ἑσπερίων ἀνδρῶν καὶ τὴν εὐδαιμονίαν 
ἐμφανίξει καὶ τὴν εὐχρασίαν τοῦ περιέχοντος, πεπύυ--: 
σμένος. ὡς ἔοικε, τὸν Ἰβηρικὸν πλοῦτον, ἐφ᾽ ὃν καὶ 30 
Ἡρακλῆς ἐστράτευσε καὶ οἵ Φοίνικες ὕστερον. οἵπερ 
καὶ κατέσχον τὴν πλείστην ἀρχήν, μετὰ δὲ ταῦτα Ῥω- 
μαῖοι" ἐνταῦϑα γὰρ αἵ τοῦ ξεφύρου πνοαί, ἐνταῦϑα 

ἃ δὲ καὶ τὸ Ἠλύσιον ποιεῖ πεδίον ὁ ποιητής. εἰς ὃ πεμ-- 
φϑήσεσϑαί φησι τὸν Μενέλαον ὑπὸ τῶν ϑεῶν ,.ἀλλά 35 
σ᾽ ἐς Ἠλύσιον πεδίον καὶ πείρατα γαίης ἀϑάνατοι 
οπέμψουσιν, ὅϑι ξανϑὸς Ῥαδάμανϑυς, τῇ περ ῥηίστη 
οβιοτὴ πέλει" οὐ νιφετός, οὔτ᾽ ἂρ χειμὼν πολύς, ἀλλ᾽ 
αἰεὶ ξεφύροιο λιγὺ πνείοντας ἀήτας ὠκεανὸς ἀνίησι."“ 

16. ροδὶ ἄστρα: ,,Ἴέλιος μὲν ἔπειτα νέον ἘΡΟΟΡΟΙΕν 
ν ὃ »ἀρούραις ἐξ ἀκαλαρρείταο βαθυζοῦοι ὠκεανοῖο. ἔπεσ᾽ 

»ὐκεανῷ λαμπρὸν φάος ἠελίοιο, ἕλκον νύκτα μέλαιναν." 



ππ  -- ὃ 

Καὶ αἱ τῶν μακάρων δὲ νῆσοι πρὸ τῆς Μαυρου- 5 
σίας εἰσὶ τῆς ἐσχάτης πρὸς δύσιν. καϑ᾽ ὃ μέρος συν- 
τρέχει καὶ τῆς Ἰβηρίας τὸ ταύτῃ πέρας" ἐκ δὲ τοῦ 
ὀνόματος δῆλον ὅτι καὶ ταῦτας ἐνόμιξον εὐδαίμονας 

5 διὰ τὸ πλησιάξειν τοιούτοις χωρίοις. 
᾿4λλὰ μὴν ὅτι γε καὶ οἵ Αἰϑίοπες ἐπὶ τῷ ὠκεανῷ 6, 

ἔσχατοι, δηλοῖ᾽ ὅτι μὲν ἔσχατοι... Αἰϑίοπες, τοὶ διχϑὰ 
δεδαίαται, ἔσχατοι ἀνδρῶν.“ οὐδὲ τοῦ. διχϑὰ δεδαία-- 
ταις φαύλως λεγομένου, ὡς δειχϑήσεται ὕστερον ὅτι 

10 δ᾽ ἐπὶ τῷ ὠκεανῷ ..Ζεὺς γὰρ ἐς ὠκεανὸν μετ᾽ ἀμύμο- 
νας Αἰὐἰϑιοπῆας χϑιξὸς ἔβη μετὰ δαῖτα.“ς ὅτι δὲ καὶ ἡ 
πρὸς ταῖς ἄρκτοις ἐσχατιὰ παρωκεανῖτίς ἐστιν, οὕτως 
ῃνίξατο εἰπὼν περὶ τῆς ἄρκτου .,οἴη δ᾽ ἄμμορός ἐστι 
λοετρῶν ὠκεανοῖο.“Κ διὰ μὲν γὰρ τῆς ἄρκτου καὶ τῆς 

16 ἁμάξης τὸν ἀρκτικὸν δηλοῖ᾽ οὐ γὰρ ἂν τοσούτων ἀστέ- 
ρῶν ἐν τῷ αὐτῷ χωρίῳ περιφερομένων τῷ ἀεὶ φανερῷ 
οἴην ἄμμορον εἶπε λοετρῶν ὠκεανοῖο. ὥστ᾽ οὐκ εὖ 
ἀπειρίαν αὐτοῦ καταγινώσκουσιν, ὡς μίαν ἄρκτον ἀντὶ 
δυεῖν εἰδότος" οὐδὲ γὰρ εἰκὸς ἦν πω τὴν ἑτέραν ἠστρο-- 

90 ϑετῆσϑαι, ἀλλ᾽ ἀφ᾽ οὗ οἱ Φοίνικες ἐσημειώσαντο καὶ 
ἐχρῶντο πρὸς τὸν πλοῦν παρελϑεῖν καὶ εἰς τοὺς Ἕλλη- 
νας τὴν διάταξιν ταύτην, ὥσπερ καὶ τὸν Βερενίκης 
πλόκαμον καὶ τὸν Κάνωβον ἐχϑὲς καὶ πρώην κατωνο-- 
μασμένον, πολλοὺς δ᾽ ἔτι νῦν ἀνωνύμους ὄντας, κα- 

46 ϑάπερ καὶ "άρατός φησιν. οὐδὲ Κράτης οὖν ὀρϑῶς 
γράφει .,οἷος δ᾽ ἄμμορός ἐστι λοετρῶν..“ς φεύγων τὰ 
μὴ φευκτά. βελτίων δ᾽ Ἡράκλειτος καὶ ὁμηρικώτερος, 
ὁμοίως ἀντὶ τοῦ ἀρκτικοῦ τὴν ἄρκτον ὀνομάξων 
ο»ὐοῦς καὶ ἑσπέρης τέρματα ἡ ἄρκτος. καὶ ἀντίον τῆς 

80 ἄρχτου οὖρος αἰθρίου Διός. “ς ὃ γὰρ ἀρκτικός ἐστι 
δύσεως καὶ ἀνατολῆς ὅρος, οὐχ ἡ ἄρκτος. διὰ μὲν δὴ 
τῆς ἄρκτου, ἣν καὶ ἅμαξαν καλεῖ καὶ τὸν ̓Ωρίωνα 
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δοκεύειν φησί, τὸν ἀρκτικὸν δηλοῖ, διὰ δὲ του ὠκεα-. 
νοῦ τὸν ὁρίξοντα,, εἰς ὃν καὶ ἐξ οὗ τὰς δύσεις καὶ τὰς 
ἀνατολὰς ποιεῖται. εἰπὼν δὲ αὐτοῦ στρέφεσϑαι καὶ 
ἀμοιρεῖν τοῦ ὠκεανοῦ οἷδεν ὅτι κατὰ σημεῖον τὸ ἀρ-- 
κτικώτατον τοῦ ὁρίξοντος γίνεται ὁ ἀρκτικός. ἀκο-- 5 
λούϑως δὴ τούτῳ τὸ ποιητικὸν ἁρμόσαντες τὸν μὲν 
ὁρίζοντα ὀφείλομεν δέχεσϑαι τὸν ἐπὶ τῆς γῆς οἰκείως 
τῷ ὠκεανῷ, τὸν δ᾽ ἀρκτικὸν τῆς γῆς ἁπτόμενον ὡς ἂν 
πρὸς αἴσϑησιν κατὰ τὸ ἀρκτικώτατον τῆς οἰκήσεως 
σημεῖον" ὥστε καὶ τοῦτο τὸ μέρος τῆς γῆς κλύξοιτ᾽ ἂν 10 
τῷ ὠκεανῷ κατ᾽ αὐτόν. καὶ τοὺς ἀνθρώπους δὲ οἷδε 
τοὺς προσβόρρους μάλιστα, οὕς ὀνομαστὶ μὲν οὐ δη- 
λοῖ (οὐδὲ γὰρ νῦν που κοινὸν αὐτοῖς ὄνομα κεῦται 
πᾶσι), τῇ διαίτῃ ὃὲ φράξει, νομάδας αὐτοὺς ὑπο- 
γράφων καὶ ἀγαυοὺς ἱππημολγοὺς γαλακτοφαάγους 16 
ἀβίους τε. 

Ἵ Καὶ ἄλλως δ᾽ ἐμφαίνει τὸ κύκλῳ περικεῖσθαι τῇ 
γῇ τὸν ὠκεανόν, ὅταν οὕτω φῇ ἡ Ἥρα ,,εἶμι γὰρ ὀψο-- 
ομένη πολυφόρβου πείρατα γαίης ᾿Θκεανόν τε ϑεῶν 
»γένεσιν."" τοῖς γὰρ πέρασι πᾶσι συνήϑη λέγειτὸν ὠκε-- 90 
ανόν, τὰ δὲ πέρατα κύκλῳ περίκειται. ἔν τε τῇ ὁπλο- 
ποιίᾳ τῆς ̓ Δχιλλέως ἀσπίδος κύκλῳ περιτίϑησι τὸν 
ὠκεανὸν ἐπὶ τῆς ἴτυος. ἔχεται δὲ τῆς αὐτῆς φιλοπραγ- 
μοσύνης καὶ τὸ μὴ ἀγνοεῖν τὰ περὶ τὰς πλημμυρίδας 
τοῦ ὠκεανοῦ καὶ τὰς ἀμπώτεις ἀψορρόου ὠκεανοῖο, 26 

λέγοντα καί ,.«τρὶς μὲν γάρ τ᾽ ἀνίησιν ἐπ᾽ ἤματι, τρὶς 
δ᾽ ἀναροιβδεῖ.““ καὶ γὰρ εἰ μὴ τρὶς ἀλλὰ δίς, τάχα τῆς 
ἱστορίας παραπεσόντος ἢ τῆς γραφῆς διημαρτημένης͵ 
ἀλλ᾽ ἢ γε προαίρεσις τοιαύτη. καὶ τὸ ..ἐξ ἀκαλαρρεί- 
ταο“« δὲ ἔχει τινὰ ἔμφασιν τῆς πλημμυρίδος, ἐχούσης 80 
τὴν ἐπίβασιν πραεῖαν καὶ οὐ τελέως ῥοώδη. Ποσει-- 
δώνιος δὲ καὶ ἐκ τοῦ σκοπέλους λέγειν τοτὲ μὲν κα- 
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λυπτομένους τοτὲ δὲ γυμνουμένους καὶ ἐκ τοῦ ποταμὸν 
φάναι τὸν ὠκεανὸν εἰκάξει τὸ ῥοῶδες αὐτοῦ τὸ περὶ 
τὰς πλημμυρίδας ἐμφανίξεσϑαι. τὸ μὲν οὖν πρῶτον 
δὺ, τὸ δὲ δεύτερον οὐκ ἔχει λόγον " οὔτε γὰρ ποταμέῳ 

ὅ ῥεύματι ἔοικεν ἡ τῆς πλημμυρίδος ἐπίβασις, πολὺ δὲ 
μᾶλλον ἡ ἀναχώρησις οὐ τοιαύτη, ὅ τε τοῦ Κράτητος 
λόγος διδάσκει τι πιϑανώτερον. βαϑύρρουν μὲν γὰρ 
καὶ ἄψορρον λέγει, ὁμοίως δὲ καὶ ποταμὸν τὸν ὅλον 
ὠκεανόν" λέγει δὲ͵ καὶ μέρος τοῦ ὠκεανοῦ τι ποταμὸν 

Ι0 καὶ ποταμοῖο ῥόον, οὐ τοῦ ὅλου ἀλλὰ τοῦ μέρους, 
ὅταν οὕτω φῇ .οαὐτὰρ ἐπεὶ ποταμοῖο λίπεν ῥόον ὠκεα-- 
ονοῖο νηῦς, ἀπὸ δ᾽ ἵκετο κῦμᾳ ϑαλάσσης εὐρυπόροιο."“ 
οὐ γὰρ τὸν ὅλον, ἀλλὰ τὸν ἐν τῷ ὠκεανῷ τοῦ ποταμοῦ 
ῥόον μέρος ὄντα τοῦ ὠκεανοῦ, ὅν φησιν ὁ Κράτης 

16 ἀνάχυσίν τινα καὶ κόλπον ἐπὶ τὸν νότιον πόλον ἀπὸ 
τοῦ χειμερινοῦ τροπικοῦ διήκοντα. τοῦτον γὰρ δύ- 
ναιτ᾽ ἄν τις ἐκλιπὼν ἔτι εἶναι ἐν τῷ ὠκεανῷ, τὸν δὲ 
ὅλον ἐκλιπόντα ἔτι εἶναι ἐν τῷ ὅλῳ οὐχ οἷόν τε. Ὅμη-- 
ρος δέ γε οὕτω φησί «ποταμοῖο λίπεν ῥόον, ἀπὸ δ᾽ 

80 ἵκετο κῦμα ϑαλάσσης."" ἥτις οὐκ ἄλλη τίς ἐστιν ἀλλὰ 
ὠκεανός. γένεται οὖν, ἐὰν ἄλλως δέχῃ. ἐκβὰς ἐκ τοῦ 
ὠκεανοῦ ἦλθεν εἰς τὸν ὠκεανόν. ἀλλὰ ταῦτα μὲν μα- 
κροτέρας ἐστὶ διαίτης. 

Ο. ὅ 

Ὅτι δὲ ἡ οἰκουμένη νῆσός ἐστι πρῶτον μὲν ἐκ τῆς 8 
δ αἰσϑήσεως καὶ τῆς πείρας ληπτέον. πανταχῆ γάρ, 

ὑπουποτοῦν ἐφικτὸν γέγονεν ἀνθρώποις ἐπὶ τὰ ἔσχα- 
τα τῆς γῆς προελθεῖν, εὑρέσκεται ϑάλαττα, ἣν δὴ 
καλοῦμεν ὠκεανόν. καὶ ὅπου δὲ τῇ αἰσϑήσει λαβεῖν 
οὐχ ὑπῆρξεν. ὁ λόγος δείκνυσι. τὸ μὲν γὰρ ξωϑινὸν 

80 πλευρόν, τὸ κατὰ τοὺς Ἰνδούς, καὶ τὸ ἑσπέριον, τὸ 
κατὰ τοὺς Ἴβηρας καὶ τοὺς Μαυρουσίους, περιπλεῖ- 
ται πᾶν ἐπὶ πολὺ τοῦ τε νοτίου μέρους καὶ τοῦ βο- 
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φείου τὸ δὲ λειπόμενον ἄπλουν ἡμῖν μέχρι νῦν τῷ μὴ 
συμμῖξαι μηδένας ἀλλήλοις τῶν ἀντιπεριπλεόντων οὐ 
πολύ, εἴ τις συντίϑησιν ἐκ τῶν παραλλήλων διαστη- 
μάτων τῶν ἐφικτῶν ἡμῖν. οὐκ εἰκὸς δὲ διϑάλαττον 
εἶναι τὸ πέλαγος τὸ ̓ ἀτλαντικόν, ἰσϑμοῖς διειργόμενον δ 
οὕτω στενοῖς τοῖς κωλύουσι τὸν περίπλουν, ἀλλὰ 

μᾶλλον σύρρουν καὶ συνεχές" οἵ τὲ γὰρ περιπλεῖν 
ἐγχειρήσαντες, εἶτα ἀναστρέψαντες, οὐχ ὑπὸ ἡπείρου 
τινὸς ἀντιπιπτούσης καὶ κωλυούσης τὸν ἐπέκεινα 

πλοῦν ἀνακρουσϑῆναι φασίν, ἀλλὰ ὑπὸ ἀπορίας καὶ 10 
ἐρημίας, οὐδὲν ἧττον τῆς ϑαλάττης ἐχούσης τὸν πό-. 
θον. τοῖς τε πάϑεσι τοῦ ὠκεανοῦ τοῖς περὶ τὰς ἀμπώ- 
τεις καὶ τὰς πλημμυρίδας ὁμολογεῖ τοῦτο μᾶλλον᾽ 
πάντη γοῦν ὁ αὐτὸς τρόπος τῶν τε μεταβολῶν ὑπάρ- 
χει καὶ τῶν αὐξήσεων καὶ μειώσεων, ἢ οὐ πολὺ παραλ-- 16 
λάττων, ὡς ἂν ἐπὶ ἑνὸς πελάγους τῆς κινήσεως ἀποϑι-- 
δομένης καὶ ἀπὸ μιᾶς αἰτίας. 

Ἵππαρχος δ᾽ οὐ πιϑανός ἐστιν ἀντιλέγων τῇ δόξῃ 
ταύτῃ, ὡς οὔϑ᾽ ὁμοιοπαϑοῦντος τοῦ ὠκεανοῦ παν- 
τελῶς οὔτ᾽, εἰ δοϑείη τοῦτο, ἀκολουϑοῦντος αὐτῷ τοῦ 20 
σύρρουν εἶναι πᾶν τὸ κύκλῳ πέλαγος τὸ ᾿“τλαντικόν, 
πρὸς τὸ μὴ ὁμοιοπαϑεῖν μάρτυρι χρώμενος Σελεύκῳ 
τῷ Βαβυλωνίῳ. ἡμεῖς δὲ τὸν μὲν πλείω λόγον περὶ 
τοῦ ὠκεανοῦ καὶ τῶν πλημμυρίδων εἰς Ποσειδώνιον 
ἀναβαλλόμεϑα καὶ ᾿4ϑηνόδωρον, ἱκανῶς " διακρατή- 19 
ὅαντας τὸν περὶ τούτων λόγον᾽ πρὸς δὲ τὰ νῦν ἐπὶ 
τοσοῦτον λέγομεν, ὅτι πρός τε τὴν ὁμοιοπάϑειαν οὕτω 
βέλτιον νομίσαι, τά τε οὐράνια συνέχοιτ᾽ ἂν κρεῖττον 
ταῖς ἐντεῦϑεν ἀναθϑυμιάσεσιν, εἰ πλεῖον εἴη τὸ ὑγρὸν 
περικεχυμένον. 80 

Ὥσπερ οὖν τὰ ἔσχατα καὶ τὰ κύκλῳ τῆς οἰκουμε-- 
νης οἷδε καὶ φράξει σαφῶς ὃ ποιητής, οὕτω καὶ τὰ τῆς 
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ϑαλάττης τῆς ἐντός. περιέχει γὰρ ταύτην ἀπὸ στηλῶν 
ἀρξαμένοις Διβύη τε καὶ Αἴγυπτος καὶ Φοινίκη. ἕξξῆς 
δὲ ἡ πέριξ τῆς Κύπρου, εἶτα Σόλυμοι καὶ “ύκιοι καὶ 
Κᾶρες. μετὰ δὲ τούτους ἡ μεταξὺ Μυκάλης καὶ τῆς 

5 Τρῳάδος ἠὼν καὶ αἴ προκείμεναι νῆσοι᾿ ὧν ἁπάντων 
μέμνηται. καὶ ἐφεξῆς τῶν περὶ τὴν Προποντίδα καὶ 
τοῦ Εὐξείνου μέχρι Κολχίδος καὶ τῆς Ἰάσονος στρα- 
τείας. καὶ μὴν καὶ τὸν Κιμμερικὸν Βόσπορον οἷδε τοὺς 
Κιμμερίους εἰδώς, οὐ δήπου τὸ μὲν ὄνομα τῶν Κιμ- 

10 μερίων εἰδὼς αὐτοὺς δὲ ἀγνοῶν, οἵ κατ᾽ αὐτὸν ἢ μι- 
κρὸν πρὸ αὐτοῦ μέχρι Ἰωνίας ἐπέδραμον τὴν γῆν τὴν 
ἐκ Βοσπόρου πᾶσαν. αἰνίττεται γοῦν καὶ τὸ κλίμα τῆς 
χώρας αὐτῶν ξοφῶδες ὄν, καὶ ὡς φησίν ,,ἠέρι καὶ 
νεφέλῃ κεκαλυμμένοι" οὐδέ ποτ᾽ αὐτοὺς ἠέλιος φαέ- 

16..ϑὼν ἐπιλάμπεται, ἀλλ᾽ ἐπὶ νὺξ ὀλοὴ τέταται." γνω- 
ρίξει δὲ καὶ τὸν Ἰδτρον, μεμνημένος γε" Μυσῶν, ἔϑνους 
Θρακίου παροικοῦντος τὸν Ἴστρον. καὶ μὴν καὶ την 
ἑξῆς παραλίαν οἶδε, Θρακίαν οὖσαν μέχρι Πηνειοῦ, 
Παίονάς τε ὀνομάξων καὶ ᾿άἄϑω καὶ ᾿Αξιὸν καὶ τὰς 

90 προκειμένας τούτων νήσους. ἑξῆς δέ ἐστιν ἡ τῶν Ἐλ-- 
λήνων παραλία μέχρι Θεσπρωτῶν, ἧς ἁπάσης μέμνη- 
ται. καὶ μὴν καὶ τὰ τῆς Ἰταλίας ἄκρα οἷδε, Τεμέσην κα-- 
λῶν καὶ Σικελούς, καὶ τὰ τῆς Ἰβηρίας ἄκρα καὶ τὴν 
εὐδαιμονίαν αὐτῶν, ἣν ἀρτίως ἔφαμεν. εἰ δέτινα ἐν 

46 τοῖς μεταξὺ διαλείμματα φαίνεται, συγγνοίη τις ἄν. 
καὶ γὰρ ὁ γεωγραφῶν ὄντως πολλὰ παρίησι τῶν ἐν 
μέρει. συγγνοίη δ᾽ ἂν καὶ εἰ μυϑώδη τινὰ προσπέ-- 
πλεκται τοῖς λεγομένοις ἱστορικῶς καὶ διδασκαλικῶς, 
καὶ οὐ δεῖ μέμφεσθαι. οὐδὲ γὰρ ἀληϑές ἐστιν, ὅ φησιν 

80 Ἐρατοσθένης, ὅτι ποιητὴς πᾶς στοχάξεται ψυχαγω- Ο.7 

γίας, οὐ διδασκαλίας " τἀναντία γὰρ οἱ φρονιμώτατοι 
τῶν περὶ ποιητικῆς τε φϑεγξαμένων πρώτην τινὰ λέ- 
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γουσι φιλοσοφίαν τὴν ποιητικήν. ἀλλὰ πρὸς Ἐρατο-- 
σϑένη μὲν αὖϑις ἐροῦμεν διὰ πλειόνων, ἐν οἷς καὶ 
περὶ τοῦ ποιητοῦ πάλιν ἔσται λόγος. 

Νυνὶ δὲ ὅτι μὲν Ὅμηρος τῆς γεωγραφίας ἦρξεν, 
ἀρκείτω τὰ λεχϑέντα. φανεροὶ δὲ καὶ οἱ ἐπακολου-- ὅ 
ϑήσαντες αὐτῷ ἄνδρες ἀξιόλογοι καὶ οἰκεῖοι φιλοδο-- 
φίας. ὧν τοὺς πρώτους μεϑ᾽ Ὅμηρον δύο φησὶν Ἐρα- 
τοσϑένης, ᾿Δναξίμανδρόν τε Θαλοῦ γεγονότα γνώ- 
ρίμον καὶ πολίτην καὶ “Ἑκαταῖον τὸν Μιλήσιον τὸν 
μὲν οὖν ἐκδοῦναι πρῶτον γεωγραφικὸν πίνακα, τὸν 10 

δὲ Ἑκαταῖον καταλιπεῖν γράμμα, πιστούμενον ἐκείνου 
εἶναι ἐκ τῆς ἄλλης αὐτοῦ γραφῆς. 

᾿Δλλὰ μὴν ὅτι, γε δεῖ πρὸς ταῦτα πολυμαϑείας, 
εἰρήκασι συχνοί. εὖ δὲ καὶ Ἵππαρχος ἐν τοῖς πρὸς Ἐρα- 
τοσϑένην διδάσκει, ὅτι παντὶ καὶ ἰδιώτῃ καὶ τῷ φιλο-- 15 
μαϑοῦντι τῆς γεωγραφικῆς ἱστορίας προσηκούσης, 
ἀδύνατον [αὐτὴν] λαβεῖν ἄνευ τῆς τῶν οὐρανίων καὶ 
τῆς τῶν ἐκλειπτικῶν τηρήσεων ἐπικρίσεως ᾿ οἷον ᾽4λε-- 
ξάνδρειαν τὴν πρὸς Αἰγύπτῳ, πότερον ἀρκτικωτέρα 
Βαβυλῶνος ἢ νοτιωτέρα, λαβεῖν οὐχ οἷόν τε, οὐδ᾽ ἐφ᾽ 90 
ὁπόσον διάστημα. χωρὶς τῆς διὰ τῶν κλιμάτων ἐπι-- 
σκέψεως. ὁμοίως τὰς πρὸς ἕω παρακεχωρηκυίας ἢ πρὸς 
δύσιν μᾶλλον καὶ ἧττον οὐκ ἂν γνοίητις ἀκριβῶς πλὴν 
εἰ διὰ τῶν ἐκλειπτικῶν ἡλίου καὶ σελήνης συγκρίσεων. 

Οὗτός τε δὴ ταῦτά φησι, καὶ πάντες, ὅσοι τό-- 26 
πῶν ἰδιότητας λέγειν ἐπιχειροῦσιν, οἰχείως προσά-- 
πτονται καὶ τῶν οὐρανίων καὶ γεωμετρίας, σχήματα 
καὶ μεγέϑη καὶ ἀποστήματα καὶ κλίματα δηλοῦντες 
καὶ ϑαλπη καὶ ψύχη καὶ ἁπλῶς τὴν τοῦ περιέχοντος 
φύσιν. ἐπεὶ καὶ οἷκον κατασχευάξων οἰκοδόμος ταῦτα 80 
ἂν προορῶτο καὶ πόλιν κτίξων ἀρχιτέκτων, μή τί γε 
ὅλην ἐπισκοπῶν τὴν οἰκουμένην ἀνήρ' πολὺ γὰρ 
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τούτῳ προσήκει μᾶλλον. ἐν μὲν γὰρ τοῖς μικροῖς χω- 
ρίοις τὸ πρὸς ἄρκτους ἢ πρὸς νότον κεκλίσϑαι παραλ- 
λαγὴν οὐ πολλὴν ἔχει. ἐν δὲ τῷ παντὶ κύκλῳ τῆς 
οἰκουμένης πρὸς ἄρκτον μὲν τὸ μέχρι τῶν ὑστάτων ἐστὶ 

5 τῆς Σκυϑίας ἡ τῆς Κελτικῆς. μέχρι δὲ τῶν ὑστάτων 
Αἰθιόπων τὰ πρὸς νότον᾿ τοῦτο δὲ παμπόλλην ἔχει 
διαφοράν. ὁμοίως δὲ καὶ τὸ παρ᾽ Ἰνδοῖς οἰκεῖν ἢ παρ᾽ 
Ἴβηρσιν" ὧν τοὺς μὲν ἑῴους μάλιστα τοὺς δὲ ἔσπε- 
ρίους, τρόπον δέτινα καὶ ἀντίποδας ἀλλήλοις ἴσμεν. 

10 Πᾶν δὲ τὸ τοιοῦτον ἐκ τῆς τοῦ ἡλίου καὶ τῶν ἀλ- 
λων ἄστρων κινήσεως τὴν ἀρχὴν ἔχον καὶ ἔτι τῆς ἐπὶ 
τὸ μέσον φορᾶς ἀναβλέπειν ἀναγκάξει πρὸς τὸν οὐρα- 
νὸν καὶ πρὸς τὰ φαινόμενα παρ᾽ ἑκάστοις ἡμῶν τῶν 
οὐρανίων" ἐν δὲ τούτοις ἐξαλλάξεις ὁρῶνται παμμε-- 

16 γέϑεις τῶν οἰκήσεων. τίς ἂν οὖν διαφορὰς τόπων 
ἐκτιϑέμενος καλῶς καὶ ἱκανῶς διδάσκοι, μὴ φρον- 
τίσας τούτων μηδενὸς μηδ᾽ ἐπὶ μικρόν; καὶ γὰρ εἰ 
μὴ δυνατὸν κατὰ τὴν ὑπόϑεσιν τὴν τοιαύτην ἅπαντα 
ἀκριβοῦν διὰ τὸ εἶναι πολιτικωτέραν, τό γε ἐπὶ τοσοῦ-- 

50 τον, ἐφ᾽ ὅσον καὶ τῷ πολιτικῷ παρακολουϑεῖν δυνατόν, 
προσήκοι ἂν εἰκότως. 

᾿ς Ὁ δ᾽ οὕτω μετεωρίσας ἤδη τὴν διάνοιαν οὐδὲ τῆς 
ὅλης ἀπέχεται γῆς φαίνεται γὰρ γελοῖον, εἰ τὴν οἱ- 
κουμένην γλιχόμενος σαφῶς ἐξειπεῖν τῶν μὲν οὐρα- 

45 νίων ἐτόλμησεν ἄψασϑαι καὶ χρήσασϑαι πρὸς τὴν δὲ- 
δασκαλίαν, τὴν δ᾽ ὅλην γῆν, ἧς μέρος ἡ οἰκουμένη, 
μήϑ᾽ ὁπόση μήϑ᾽ ὁποία τις μήϑ᾽ ὅπου κειμένη τοῦ 
σύμπαντος κόσμου, μηδὲν ἐφρόντισε, μηδ᾽ εἰ καϑ᾽ 
ὃν μέρος οἰκεῖται μόνον τὸ καϑ᾽ ἡμᾶς ἢ κατὰ πλείω 

δοκαὶ πόσα" ὡς δ᾽ αὕτως καὶ τὸ ἀοίκητον αὐτῆς πό- 
σον καὶ ποῖόν τι καὶ διὰ τί. ἔοικεν οὖν μετεωρολογικῇ 
τίνι. πραγματείᾳ καὶ γεωμετρικῇ συνῆφϑαι τὸ τῆς 

1ὃ 
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γεωγραφίας εἶδος τὰ ἐπίγεια τοῖς οὐρανίοις συνάπτον 
εἰς ἕν, ὡς ἐγγυτάτω ὄντα ἀλλὰ μὴ διεστῶτα τοσοῦτον 

ρῦσον οὐρανός ἐστ᾽ ἀπὸ γαίης.“ φέρε δὴ τῇ τοσαύτῃ 
πολυμαϑείᾳ προσϑῶμεν τὴν ἐπίγειον ἱστορίαν. οἷον 

ξῴων καὶ φυτῶν καὶ τῶν ἄλλων, ὅσα χρήσιμα ἢ δύσ-- 
χρηστα φέρει γῆ τε καὶ ϑάλασσα' οἶμαι γὰρ ἐναργὲς 
ἂν γενέσϑαι μᾶλλον ὃ λέγω. 

Ὅτι δὲ καὶ τὸ ὄφελος μέγα παντὶ τῷ παραλαβόντι 
τὴν τοιαύτην ἱστορίαν ἔκ τε τῆς παλαιᾶς μνήμης δῆλον 
καὶ ἐκ τοῦ λόγου. οἱ γοῦν ποιηταὶ φρονιμωτάτους 10 
τῶν ἡρώων ἀποφαίνουσι τοὺς ἀποδημήσαντας πολ- 
λαχοῦ καὶ πλανηϑέντας" ἐν μεγάλῳ γὰρ τέϑενται 
τὸ πολλῶν ἀνθρώπων ἰδεῖν ἄστεα καὶ νόον γνῶναι. 
καὶ ὁ Νέστωρ σεμνύνεται διότι τοῖς Δαπίϑαις ὧμί- 
λησεν, ἐλθὼν μετάπεμπτος .,τηλόϑεν ἐξ ἀπίης 15 
γαίης" καλέσαντο γὰρ αὐτοί."“ καὶ ὁ Μενέλαος ὡσαύ-- 
τῶς Κύπρον Φοινίκην τε καὶ Αἰγυπτίους ἐπαλη- 
.«.οϑεὶς Δἰϑίοπας 8᾽ ἱκόμην καὶ Σιδονίους καὶ Ἐρεμβοὺς 
οοκαὶ Διβύην. ἵνα τ᾽ ἄρνες ἄφαρ κεραοὶ τελέϑουσι, "“ 
προσϑεὶς καὶ τὸ ἰδίωμα τῆς χώρας ««τρὶς γὰρ τίκτει 50 

σ. 9 μῦλα τελεσφόρον εἰς ἐνιαυτόν.““ πάντα γὰρ τὰ τοιαῦτα 
παρασκευαί τινες εἰς φρόνησιν μεγάλαι τῷ μαϑεὶῖν τῆς 
χώρας τὴν φύσιν καὶ ξῴων καὶ φυτῶν ἰδέας. προσ-- 
ϑεῖναι δὲ καὶ τὰ τῆς ϑαλάττης᾽ ἀμφίβιοι γὰρ τρό- 
πον τινά ἐσμεν καὶ οὐ μᾶλλον χερσαῖοι ἢ ϑαλάττιοι. 36 
᾿καὶ τὸν Ἡρακλέα εἰκὸς ἀπὸ τῆς πολλῆς ἐμπειρίας τε 

καὶ ἱστορίας λεχϑῆναι .. μεγάλων ἐπιέστορα ἔργων." 
ἔκ τε δὴ τῆς παλαιᾶς μνήμης καὶ ἐκ τοῦ λόγου μαρτυ-- 

9]. ροϑὶ ἐνιαυτόν: ἐπὶ δὲ τῶν Αἰγυπτίων Θηβῶν 
τῇ πλεῖστα φέρει ξείδωρος ἄρουρα““ καί͵,,αἴϑ'᾽᾽ ἑκατόμπυλοί 
εἶσι, διηκόσιοι δ᾽ ἀν᾽ ἑκάστην ἀνέρες ἐξοιχνεῦσι σὺν ἕπποι- 
σιν καὶ ὄχεσφιν." 
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ρεῖται τὰ λεχϑέντα ἐν ἀρχαῖς ὑφ᾽ ἡμῶν, διαφερόντως 
δ᾽ ἐπάγεσϑαι δοκεῖ μοι πρὸς τὰ νῦν ἐκεῖνος ὁ λόγος, 
διότι τῆς γεωγραφίας τὸ πλέον ἐστὶ πρὸς τὰς χρείας 
τὰς πολιτικάς. χώρα γὰρ τῶν πράξεων ἐστὶ γῇ καὶ ϑά- 

58λαττα, ἣν οἰκοῦμεν, τῶν μὲν μικρῶν μικρὰ τῶν δὲ με- 
γάλων μεγάλη, μεγίστη δ᾽ ἡ σύμπασα, ἥνπερ ἰδίως. 
καλοῦμεν οἰκουμένην, ὥστε τῶν μεγίστων πράξεων 
αὕτη ἂν εἴη χώρα, μέγιστοι δὲ τῶν στρατηλατῶν, ὅδοι 
δύνανται γῆς καὶ ϑαλαττὴης ἄρχειν, ἔϑνη καὶ πόλεις 

10 συνάγοντες εἰς μίαν ἐξουσίαν καὶ διοίκησιν πολιτικήν. 

δῆλον οὖν ὅτι ἡ γεωγραφικὴ πᾶσα ἐπὶ τὰς πράξεις 
ἀνάγεται τὰς ἡγεμονικάς, διατιϑεῖσα ἠπείρους καὶ 
πελάγη τὰ μὲν ἐντὸς τὰ δὲ ἐκτὸς τῆς συμπάσης οἰκου-- 
μένης. πρὸς τούτους δὲ ἡ διάϑεσις, οἷς διαφέρει ταῦτα 

16 ἔχειν οὕτως ἢ ἑτέρως καὶ γνώριμα εἶναι ἢ μὴ γνώρι- 
μα. βέλτιον γὰρ ἂν διαχειρίξοιεν ἕκαστα εἰδότες τὴν 

χώραν ὑπόση τις καὶ πῶς κειμένη τυγχάνει καὶ τίνας 
διαφορὰς ἴσχουσα τᾶς τ᾽ ἐν τῷ περιέχοντι καὶ τὰς ἐν 
αὐτῇ. ἄλλων δὲ κατ᾽ ἄλλα μέρη δυναστευόντων καὶ 

20 ἀπὶ ἄλλης ἑστίας καὶ ἀρχῆς τὰς πράξεις προχειριξομέ- 
νῶν καὶ ἐπεκτεινόννων τὸ τῆς ἡγεμονίας μέγεϑος, οὐκ 
ἐπ᾽ ἴσης δυνατὸν οὔτ᾽ ἐκείνοις ἄπαντα γνωρίζειν οὔτε 
τοῖς γεωγραφοῦσιν, ἀλλὰ τὸ μᾶλλον καὶ ἧττον πολὺ 
ἐν ἀμφυτέροις καϑοφᾶται τούτοις. μόλις γὰρ [ἂν] τὸ 

26 ἐπ᾽ ἴσης πάντ᾽ εἶναι φανερὰ συμβαίη τῆς συμπάσης οἵ- 
κουμένης ὑπὸ μίαν ἀρχὴν καὶ πολιτείαν ὑπηγμένης" 
ἀλλ᾽ οὐδ᾽ οὕτως, ἀλλὰ τὰ ἐγγυτέρω μᾶλλον ἂν γνωρί- 
ξοιτο. κἂν προσήκοι ταῦτα διὰ πλειόνων ἐμφανίζειν, 
ἵν εἴη γνώριμα" ταῦτα γὰρ καὶ τῆς χρείας ἐγγντέρω 

80 ἐστέν. ὥστ᾽ οὐκ ἂν εἴη ϑαυμαστὸν οὐδ᾽ εἰ ἄλλος μὲν 
Ἰνδοῖς προσήκοι χωρογράφος, ἄλλος δὲ “ἰϑίοψιν, ἄλ- 
λος δὲ Ἕλλησι καὶ Ῥωμαίοις. τίγὰρ ἂν προσήκοιτῷ παρ Ο 10 
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Ἰνδοῖς γεωγράφῳ και τὰ κατὰ Βοιωτοὺς οὕτω φράξειν 
ὡς Ὅμηρος .. οὗϑ᾽ Ὑρίην ἐνέμοντο καὶ “4ὐλίδα πετρή-- 
εόσαν Σχοῖνόν τε Σκῶλόν τε,“ ἡμῖν δὲ προσήκει, 
τὰ δὲ παρ᾽ Ἰνδοῖς οὕτω καὶ τὰ καϑ᾽ ἕκαστα οὐκέτι" 
οὐδὲ γὰρ ἡ χρεία ἐπάγεται" μέτρον δ᾽ αὕτη μάλιστα 5 
τῆς τοιαύτης ἐμπειρίας. 

Καὶ τοῦτο καὶ ἐν μικροῖς μὲν δῆλον ἐστιν. οἷον 
ἐν τοῖς κυνηγεσίοις" ἄμεινον γὰρ ἂν ϑηρεύσειέ τις 
εἰδὼς τὴν ὕλην ὁποία τις καὶ πόση. καὶ στρατοπεδεῦ-- 
ὅαι δὲ καλῶς ἐν χωρίῳ τοῦ εἰδότος ἐστὶ καὶ ἐνεδρεῦσαι 10 
καὶ ὁδεῦσαι" ἀλλ᾽ ἐν τοῖς μεγάλοις ἐστὶ τηλαυγέστε- 
ρον, ὅσῳπερ καὶ τὰ ἀϑλα μείζω τὰ τῆς ἐμπειρίας καὶ 
τὰ σφάλματα τὰ ἐκ τῆς ἀπειρίας. ὁ μέντοι ᾿Ζγαμέμνο-- 
νος στόλος τὴν Μυσίαν ὡς τὴν Τρῳάδα πορϑῶν ἐπα-: 
λινδρόμησεν αἰσχρῶς. Πέρσαι δὲ καὶ Δίβυες τοὺς πορ-- 1ό 

ϑμοὺς ὑπονοήσαντες εἶναι τυφλοὺς στενωπούς, ἐγγὺς 
μὲν ἦλθον κινδύνων μεγάλων, τρόπαια δὲ τῆς ἀγνοίας 
κατέλιπον, οἷ μὲν τὸν τοῦ Σαλγανέως τάφον πρὸς τῷ 
εὐρίπῳ τῷ Χαλκιδικῷ τοῦ σφαγέντος ὑπὸ τῶν Περσῶν 
ὡς καϑοδηγήσαντος φαύλως ἀπὸ Μαλιέων ἐπὶ τὸν εὖ-- 20 
ριίπον τὸν στόλον, οἵ δὲ τὸ τοῦ Πελώρονυ μνῆμα καὶ 
τούτου διαφϑαρέντος κατὰ τὴν ὁμοίαν αἰτίαν" πλήρης 
τε ναυαγίων ἡ Ἑλλὰς ὑπῆρξε κατὰ τὴν Ξέρξου στρα- 
τείαν. καὶ ἡ τῶν Αἰολέων δὲ καὶ ἡ τῶν Ἰώνων ἀποικία 
πολλὰ τοιαῦτα πταίσματα παραδέδωκεν. ὁμοίως δὲ 36 
καὶ κατορθώματα, ὅπου τὶ κατορϑωϑῆναι συνέβη 

. φιαρὰ τὴν ἐμπειρίαν τῶν τόπων καϑάπερ ἐν τοῖς περὶ 
Θερμοπύλας στενοῖς ὁ ᾿Εφιάλτης λέγεται δείξας τὴν 

διὰ τῶν ὀρῶν ἀτραπὸν τοῖς Πέρσαις ὑποχειρίους αὖ-- 
τοῖς ποιῆσαι τοὺς περὶ “εωνέδαν καὶ δέξασϑαι τοὺς 80 
βαρβάρους εἴδω Πυλῶν. ἐάσας δὲ τὰ παλαιὰ τὴν νῦν 
᾿Ρωμαίων στρατείαν ἐπὶ Παρϑυαίους ἱκανὸν ἡγοῦμαι 
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τούτων τεκμήριον' ὡς δ᾽ αὕτως τὴν ἐπὶ Γερμανοὺς 
καὶ Κελτούς. ἐν ἕλεσι καὶ δρυμοῖς ἀβάτοις ἐρημίαις τε 
τοπομαχούντων τῶν βαρβάρων καὶ τὰ ἐγγὺς πόρρω 
ποιούντων τοῖς ἀγνοοῦσι καὶ τὰς ὁδοὺς ἐπικρυπτομέ- 

δ νῶν καὶ τὰς εὐπορίας τροφῆς τε καὶ τῶν ἄλλων. 

Τὸ μὲν δὴ πλέὸν, ὥσπερ εἴρηται, πρὸς τοὺς ἡγε- 
μονικοὺς βίους καὶ τὰς χρείας ἐστίν. ἔστι δὲ καὶ τῆς 

ἠϑικῆς φιλοσοφίας καὶ πολιτικῆς τὸ πλέον περὶ τοὺς 
ἡγεμονικοὺς βίους. σημεῖον δέ" τὰς γὰρ τῶν πολιτειῶν 

10 διαφορὰς ἀπὸ τῶν ἡγεμονιῶν διακρίνομεν, ἄλλην μὲν 
ἡγεμονίαν τιϑέντες τὴν μοναρχίαν, ἣν καὶ βασιλείαν 
καλοῦμεν, ἄλλην δὲ τὴν ἀριστοκρατίαν, τρίτην δὲ τὴν 6. 11 
δημοκρατίαν. τοσαύτας δὲ καὶ τὰς πολιτείας νομίξο-- 
μεν, ὁμωνύμως καλοῦντες ὡς ἂν ἀπ᾿ ἐκείνων τὴν ἀρ- 

15 χὴν ἐχούσας τῆς εἰδοποιίας. ἄλλος γὰρ νόμος τὸ τοῦ 
βασιλέως πρόσταγμα, ἄλλος δὲ τὸ τῶν ἀρίστων καὶ 
τὸ τοῦ δήμου. τύπος δὲ καὶ σχῆμα πολιτείας ὁ νόμος. 

διὰ τοῦτο δὲ καὶ τὸ δίκαιον εἶπόν τινες τὸ τοῦ κρείτ-- 
τονος συμφέρον. εἴπερ οὖν ἡ πολιτικὴ φιλοσοφία περὶ 

Φοτοὺς ἡγεμόνας τὸ πλέον ἐστίν, ἔστι δὲ καὶ ἡ γεωγραφία 
περὶ τὰς ἡγεμονικὰς χρείας. ἔχοι ἄν τι πλεονέκτημα 
καὶ αὕτη παρὰ τοῦτο. 

᾿Αλλὰ τοῦτο μὲν τὸ πλεονέκτημα πρὸς τὰς πρά- 
ἕξεις" ἔχει δέ τινα καὶ ϑεωρίαν οὐ φαύλην ἡ πραγμα- 

46 τεία, τὴν μὲν τεχνικήν τε καὶ μαϑηματικὴν καὶ φυσι- 
κήν, τὴν δὲ ἐν ἱστορίᾳ καὶ μύϑοις κειμένην οὐδὲν 
οὖσι πρὸς τὰς πράξεις" οἷον εἴ τις λέγοι τὰ περὶ τὴν 
Ὀδυσσέως πλάνην καὶ Μενελάου καὶ Ἰάδονος, εἰς φρύ-- 
νησιν μὲν οὐδὲν ἂν συλλαμβάνειν δόξειεν. ἣν ὁ πράτ-- 

δοτῶν ξητεῖ, πλὴν εἰ καταμίσγοι καὶ τῶν γενομένων 
ἀναγκαίων τὰ παραδείγματα χρήσιμα" διαγωγὴν δ᾽ 
ὅμαις πορίξοι ἂν οὐχ ἀνελεύϑερον τῷ ἐπιβάλλοντι ἐπὶ 

19 
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τοὺς τόπους τοὺς παρασχόντας τὴν μυϑοποιίαν, καὶ 

γὰρ τοῦτο ξητοῦσιν οἵ πράττοντες διὰ τὸ ἔνδοξον καὶ 
τὸ ἡδύ, ἀλλ᾽ οὐκ ἐπὶ πολύ" μᾶλλον γὰρ σπουδάξου-- 
σιν, ὡς εἰκός, περὶ τὰ χρήσιμα. διόπερ καὶ τῷ γεω-- 
γράφῳ τούτων μᾶλλον ἡ ἐκείνων ἐπιμελητέον. ὡς ὁ 
δ᾽ αὕτως ἔχει καὶ περὶ τῆς ἱστορίας καὶ περὶ τῶν μαϑη- 
μάτων" καὶ γὰρ τούτων τὸ χρήσιμον ἀεὶ μᾶλλον λη-- 
πτέον καὶ τὸ πιστότερον. ᾿ 

0 Μάλιστα δὲ δοκεῖ, καϑάπερ εἴρηται. γεωμετρίας 
τε καὶ ἀστρονομίας δεῖν τῇ τοιαύτῃ ὑποϑέσει. καὶ δεῖ 10 
μὲν ὡς ἀληθῶς σχήματα γὰρ καὶ κλίματα καὶ μεγέϑη 
καὶ τὰ ἄλλα τὰ τούτοις οἰκεῖα οὐχ οἷόν τε λαβεῖν καλῶς 
ἄνευ τῆς τοιαύτης μεϑόδου. ἀλλ ὥσπερ τὰ περὶ τὴν 
ἀναμέτρησιν τῆς ὅλης γῆς ἐν ἄλλοις δεικνύουσιν. ἐν-- 
ταῦϑα δὲ ὑποϑέσϑαι δεῖ καὶ πιστεῦσαι τοῖς ἐκεῖ δει-- 15 
χϑεῖσιν ... ὑποϑέσϑαι δὲ καὶ σφαιροειδῆ μὲν τὸν κόσμον, 
σφαιροειδῆ δὲ καὶ τὴν ἐπιφάνειαν τῆς γῆς. ἔτι δὲ τού-- 
τῶν πρότερον τὴν ἐπὶ τὸ μέσον τῶν σωμάτων φοράν. 
ταῦτα μὲν οὖν ἐπεὶ τῆς αἰσϑήσεως ἢ τῶν κοινῶν ἐν-- 
νοιῶν ἐγγύς ἐστιν... εἰ ἄρα, ἐπισημηνάμενοι ἐπὶ 50 
κεφαλαίῳ μικρά" οἷον ὅτι ἡ γῆ σφαιροειδής, ἐκ μὲν 
τῆς ἐπὶ τὸ μέδον φορᾶς πόρρωϑεν ἡ ὑπόμνησις καὶ τοῦ 
ἕκαστον σῶμα ἐπὶ τὸ αὑτοῦ ἄρτημα νεύειν. ἐκ δὲ τῶν 

6.192 κατὰ πελάγη καὶ τὸν οὐρανὸν φαινομένων ἐγγύϑεν᾽ 
καὶ γὰρ ἡ αἴσϑησις ἐπιμαρτυρεῖν δύναται καὶ ἡ κοινὴ 25 
ἔννοια. φανερῶς γὰρ ἐπιπροσϑεῖ τοῖς πλέουσιν ἡ 
κυρτότης τῆς ϑαλάττης, ὥστε μὴ προσβάλλειν τοῖς 
πόρρω φέγγεσι τοῖς ἐπ᾽ ἴσον ἐξηρμένοις τῇ ὄψει. ἐξαρ-- 
ϑέντα γοῦν πλέον τῆς ὄψεως ἐφάνη. καίτοι πλέον 
ἀποσχόντα αὐτῆς ὁμοίως δὲ καὶ αὐτὴ μετεωρισϑεῖσα 80 
εἶδε τὰ κεκρυμμένα πρότερον. ὅπερ δηλοῖ καὶ ὁ ποιη-- 
τής τοιοῦτον γάρ ἐστι καὶ τό ., ὀξὺ μάλα προϊδών, 
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μεγάλου ὑπὸ κύματος ἀρϑείς. “’“ καὶ τοῖς προσπλέουσι 
δὲ ἀεὶ καὶ μᾶλλον ἀπογυμνοῦται τὰ πρόσγεια μέρη 
καὶ τὰ φανέντα ἐν ἀρχαῖς ταπεινὰ ἐξαίρεται μᾶλλον. 
τῶν τε οὐρανίων ἡ περιφορὰ ἐναργής ἐστι καὶ ἄλ-- 

δλῶς καὶ ἐκ τῶν γνωμονικῶν᾽ ἐκ δὲ τούτων εὐϑὺς 
ὑποτείνει καὶ ἡ ἔννοια, ὅτι ἐρριξωμένης ἐπ᾽ ἄπειρον 
τῆς γῆς οὐκ ἂν ἡ τοιαύτη περιφορὰ συνέβκινε. καὶ τὰ 
περὶ τῶν κλιμάτων δὲ ἐν τοῖς περὶ τῶν οἰκήσεων δεί- 
κνυται. 

10 Νυνὶ δὲ ἐξ ἑτοίμου δεῖ λαβεῖν ἔνια, καὶ ταῦϑ'᾽ ὅσα 21 
τῷ πολιτικῷ καὶ τῷ στρατηλάτῃ χρήσιμα. οὔτε γὰρ 
οὕτω δεῖ ἀγνοεῖν τὰ περὶ τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν ϑέσιν 
τῆς γῆς. ὥστ᾽ ἐπειδὰν γένηται κατὰ τόπους, καϑ' οὖς 
ἐξήλλακταί τινα τῶν φαινομένων τοῖς πολλοῖς ἐν τῷ 

16 οὐρανῷ, ταράττεσϑαι καὶ τοιαῦτα λέγειν" ..ὦ φίλοι, οὐ 
»»γάρ τ ἴδμεν ὅπη ξόφος, οὐδ᾽ ὅπη ἠώς, οὐδ᾽ ὅπη ἠέλι- 
.οος φαεσίμβροτος εἶσ᾽ ὑπὸ γαῖαν, οὐδ᾽ ὅπη ἀννεῖται ""“ 
οὔϑ'᾽ οὕτως ἀκριβοῦν, ὥστε τὰς πανταχοῦ συνανατο-- 
λάς τε καὶ συγκαταδύδεις καὶ συμμεσουρανήσεις καὶ 

50 ἐξάρματα πόλων καὶ τὰ κατὰ κορυφὴν σημεῖα καὶ ὅσα 
ἄλλα τοιαῦτα κατὰ τὰς μεταπτώσεις τῶν ὁριξόντων 
ἅμα καὶ τῶν ἀρκτικῶν διαφέροντα ἀπαντᾷ, τὰ μὲν 
πρὸς τὴν ὄψιν τὰ δὲ καὶ τῇ φύσει, γνωρίξειν ἅπαντα" 
ἀλλὰ τὰ μὲν μηδ᾽ ὅλως φροντίζειν, πλὴν εἰ ϑέας φι-- 

56 λοσόφου χάριν, τοῖς δὲ πιστεύειν, κὰν μὴ βλέπῃ τὸ διὰ 
τί. καὶ γὰρ τοῦτο τοῦ φιλοσοφοῦντος μόνου, τῷ δὲ πο-- 
λιτικῷ σχολῆς οὐ τοσαύτης μέτεστιν ἢ οὐκ ἀεί. οὐμὴν 
οὐδ᾽ οὕτως ὑπάρχειν ἁπλοῦν δεῖ τὸν ἐντυγχάνοντα τῇ 
γραφῇ ταύτῃ καὶ ἀργόν, ὥστε μηδὲ σφαῖραν ἰδεῖν, 

80 μηδὲ κύκλους ἐν αὐτῇ τοὺς μὲν παραλλήλους τοὺς 6. 18 
δ᾽ ὀρϑίους πρὸς τούτους τοὺς δὲ λοξούς, μηδὲ τρο- 
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πικῶν τε καὶ ἰσημερινοῦ καὶ ξωδιακοῦ ϑέσιν, δὲ οὗ φε-- 
ρόμενος ὁ ἥλιος τρέπεται καὶ διδάσκει διαφορὰς κλιμα-- 
τῶν τὸ καὶ ἀνέμων. ταῦτα γὰρ καὶ τὰ περὶ τοὺς ὁρίξζον-- 
τας καὶ τοὺς ἀρκτικοὺς καὶ ὅσα ἄλλα κατὰ τὴν πρώτην 
ἀγωγὴν τὴν εἰς τὰ μαϑήματα παραδίδοται κατανοή-- ὁ 
σας τις ἄλλως πὼς δύναται παρακολουϑεῖν τοῖς λεγο-- 
μένοις ἐνταῦϑα. ὁ δὲ μηδ᾽ εὐθεῖαν γραμμὴν ἢ περι-- 
φερῆ μηδὲ κύκλον εἰδώς, μηδὲ σφαιρικὴν ἐπιφάνειαν 
ἢ ἐπίπεδον, μηδ᾽ ἐν τῷ οὐρανῷ μηδὲ τοὺς ἑπτὰ τῆς 
μεγάλης ἄρκτου ἀστέρας καταμαϑὼν μηδ᾽ ἄλλο τι τῶν 10 
τοιούτων μηδέν, ἢ οὐκ ἂν δέοιτο τῆς πραγματείας ταύ-- 
της ἢ οὐχὶ νῦν, ἀλλ᾽ ἐκείνοις ἐντυχὼν πρότερον, ὧν 
χωρὶς οὐκ ἂν εἴη γεωγραφίας οἰκεῖος. οὕτως δὲ καὶ οἵ 
τοὺς λιμένας καὶ τοὺς περίπλους καλουμένους πφαγμα-- 

τευϑέντες ἀτελῇ τὴν ἐπίσκεψιν ποιοῦνται, μὴ προστι-- 16 
ϑέντες ὅσα ἐκ τῶν μαϑημάτων καὶ ἐκ τῶν οὐρανίων 
συνάπτειν προσῆκεν. 

“Ἁπλῶς δὲ κοινὸν εἶναι τὸ σύγγραμμα τοῦτο δεῖ 
καὶ πολιτικὸν καὶ δημωφελὲς ὁμοίως ὥσπερ τὴν τῆς 
ἱστορίας γραφήν. κἀκεῖ δὲ πολιτικὸν λέγομεν οὐχὶ τὸν 90 
παντάπασιν ἀπαίδευτον, ἀλλὰ τὸν μετασχόντα τῆς τε 
ἐγκυκλέου καὶ συνήϑους ἀγωγῆς τοῖς ἐλευϑέροις καὶ 
τοῖς φιλοσοφοῦσιν. οὐδὲ γὰρ ἂν οὔτε ψέγειν δύ- 
ναιτο καλῶς οὔτ᾽ ἐπαινεῖν, οὐδὲ κρίνειν ὅσα μνήμης 
ἄξια τῶν γεγονότων, ὅτῳ μηδὲν ἐμέλησεν ἀρετῆς καὶ 35 
φρονήσεως καὶ τῶν εἰς ταῦτα λόγων. 

Ζιόπερ ἡμεῖς πεποιηκότες ὑπομνήματα ἱστορικὰ 
χρήσιμα, ὡς ὑπολαμβάνομεν, εἰς τὴν ἠθικὴν καὶ πο-- 
λιτικὴν φιλοσοφίαν, ἔγνωμεν προσϑεῖναι καὶ τήνδε 
τὴν σύνταξιν" ὁμοειδὴς γὰρ καὶ αὕτη, καὶ πρὸς τοὺς 80 
αὐτοὺς ἄνδρας, καὶ μάλιστα τοὺς ἐν ταῖς ὑπεροχαῖς. 
ἔτι δὲ τὸν αὐτὸν τρόπον, ὄνπερ ἐκεῖ τὰ περὶ τοὺς ἐπι-- 



-- « -- ' γί 

φανεῖς ἄνδρας καὶ βίους τυγχάνει μνήμης, τὰ δὲ μικρὰ 
καὶ ἄδοξα παραλείπεται, κανταῦϑα δεῖ τὰ μικρὰ καὶ 
τὰ ἀφανῆ παραπέμπειν, ἐν δὲ τοῖς ἐνδόξοις καὶ μεγά-- 
λοις καὶ ἐν οἷς τὸ πραγματικὸν καὶ εὐμνημόνευτον καὶ 

δήδὺ διατρίβειν. καϑάπερ τε καὶ ἐν τοῖς κολοσσικοῖς 
ἔργοις οὐ τὸ καϑ' ἕκαστον ἀκριβὲς ξητοῦμεν, ἀλλὰ τοῖς 
καϑόλου προσέχομεν μᾶλλον εἰ καλῶς τὸ ὅλον, οὕτως 
κἀν τούτοις δεῖ ποιεῖσϑαι τὴν κρίσιν. κολοσσουργία Ὁ. 14 
γάρ τις καὶ αὕτη, τὰ μεγάλα φραξουσὰ πῶς ἔχει καὶ 

Ἰοτὰ ὅλα, πλὴν εἴτι κινεῖν δύναται καὶ τῶν μικρῶν τὸν 
φιλειδήμονα καὶ τὸν πραγματικόν. ὅτι μὲν οὖν σπου-- 
δαῖον τὸ προκείμενον ἔργον καὶ φιλοσόφῳ πρέπον, 
ταῦτα εἰρήσϑω. 

Εἰ δὲ πολλῶν προειπόντων ἐπιχειροῦμεν καὶ αὖὐ- 2 
16 τοὶ λέγειν περὶ τῶν αὐτῶν. οὕπω μεμπτέον, ἂν μὴ καὶ 

τὸν αὐτὸν τρόπον διελεγχϑῶμεν ἐκείνοις ἅπαντα λέ- 
γοντες. ὑπολαμβάνομεν δ᾽ ἄλλων ἄλλο τι κατορϑω-- 
σάντων ἄλλο πολὺ μέρος ἔτι τοῦ ἔργου λεέπεσϑαι" προς 
οἷς ἂν καὶ μικρὸν προσλαβεῖν δυνηϑῶώμεν, ἱχανὴν δεῖ 

90 τέϑεσϑαι πρόφασιν τῆς ἐπιχειρήσεως. καὶ γὰρ δὴ πολύ. 
τι τοῖς νῦν ἡ τῶν Ῥωμαίων ἐπικράτεια καὶ τῶν Παρϑυ- 
αίων τῆς τοιαύτης ἐμπειρίας προσδέδωκε, καϑάπερ τοῖς 
μετὰ τὴν ̓ 4λεξάνδρου στρατείαν, ὥς φησιν Ἐρατοσϑέ- 
νης" ὁ μὲν γὰρ τῆς 4Τσίας πολλὴν ἀνεκάλυψεν ἡμῖν καὶ 

96 τῶν βορείων τῆς Εὐρώπης ἅπαντα μέχρι τοῦ Ἴστρου" 
οἵ δὲ Ῥωμαῖοι τὰ ἑσπέρια τῆς Εὐρώπης ἅπαντα μέχρι 

' "Ἄλβιος ποταμοῦ τοῦ τὴν Γερμανίαν δίχα διαιροῦντος 

τά τὲ πέραν Ἴστρου τὰ μέχρι Τύρα ποταμοῦ" τὰ δὲ ἐπέ--: 
κεῖνα μέχρι Μαιωτῶν καὶ τῆς εἰς Κόλχους τελευτώσης 

80παραλίας Μιϑριδάτης ὁ κληϑεὶς Εὐπάτωρ ἐποίησε 
γνώριμα καὶ οἱ ἐκείνου στρατηγοί᾽ οἷ δὲ 'Παρϑυαῖοι 
τὰ περὶ τὴν Ὑρκανίαν καὶ τὴν Βακτριανὴν καὶ τοὺς 

ΘὅΤΕΛΒΟ 1. ῶ 
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ὑπὲρ τούτων Σχύϑας γνωριμωτέρους ἡμῖν ἐποίησαν, 
ἧττον γνωριξομένους ὑπὸ τῶν πρότερον ὥστε ἔχοι-- 
μὲν ἄν τι λέγειν πλέον τῶν πρὸ ἡμῶν. ὁρᾶν δ᾽ ἔσται 
τοῦτο μάλιστα ἐν τοῖς λόγοις τοῖς πρὸς τοὺς πρὸ ἡμῶν, 
ἧττον μὲν τοὺς πάλαι, μᾶλλον δὲ τοὺς μετ’ Ἐρατο-- ὃ 
σϑένη καὶ αὐτὸν ἐκεῖνον οὗς εἰκὸς ὅσῳπερ πολυμα- 
ϑέστεροι τῶν πολλῶν γεγόνασι, τοδούτῳ δυσελεγκτο- 
τέρους εἶναι τοῖς ὕστερον. ἄν τι πλημμελῶς λέγωσιν. 
εἰ δ᾽ ἀναγκασϑησόμεϑά που τοῖς αὐτοῖς ἀντιλέγειν, 
οἷς μάλιστα ἐπακολουϑοῦμεν κατ ἄλλα, δεῖ συγγνώμην 190 
ἔχειν" οὐ γὰρ πρόκειται πρὸς ἅπαντας ἀντιλέγειν, ἀλ-- 
λὰ τοὺς μὲν πολλοὺς ἐᾶν, οἷς μηδὲ ἀκολουϑεῖν ἄξιον, 
ἐκείνους δὲ διαιτᾶν, οὖς ἐν τοῖς πλείστοις κατωρϑω- 
κότας ἴσμεν. ἐπεὶ οὐδὲ πρὸς ἅπαντας φιλοσοφεῖν ἄξι- 
ον, πρὸς Ἐρατοσϑένη δὲ καὶ Ἵππαρχον καὶ Ποσειδώ-- 15 
νιον καὶ Πολύβιον καὶ ἄλλους τοιούτους καλόν. 

Πρῶτον δ᾽ ἐπισκεπτέον Ἐρατοσθένη παρατι-- 
ϑέντας ἅμα καὶ τὴν Ἱππαρχου πρὸς αὐτὸν ἀντιλογίαν 
ἔστι δ᾽ ὁ Ἐρατοσϑένης οὔϑ'᾽ οὕτως εὐκατατρόχαστος 
ὥστε μηδ᾽ ᾿ϑήνας αὐτὸν ἰδεῖν φάσκειν, ὅπερ 1Πολέ-- 90 
μων ἐπιχειρεῖ δεικνύναι. οὔτ᾽ ἐπὶ τοσοῦτον πιστὸς ἐφ᾽ 
ὅσον παρεδέξαντό τινες, καίπερ πλείστοις ἐντυχών, ὡς 
εἴρηκεν αὐτός, ἀγαϑοῖς ἀνδράσιν. »ἐγένοντο γάρ φη- 
σίν οὡς οὐδέποτε, κατὰ τοῦτον τὸν καιρὸν ὑφ᾽ ἕνα πε- 
ρίβολον καὶ μέαν πόλιν οἵ κατ᾽ ᾿ἀρίστωνα καὶ᾿ ἀρκεσί-- 36 
λαον ἀνθήσαντες φιλόσοφοι.“Κ οὐχ ἱκανὸν δ᾽ οἶμαι 
τοῦτο, ἀλλὰ τὸ κρίνειν καλῶς οἷς μάλλον προσιτέον. 
ὁ δὲ ᾿ἀρκεσίλαον καὶ ᾿4ρίστωνα τῶν καϑ' αὑτὸν ἀν- 
ϑησάντων κορυφαίους τέϑησιν᾽ ᾿4πελλῆς τε αὐτῷ πο-- 
λύς ἐστι καὶ Βίων, ὅν φησι πρῶτον ἀνϑινὰ περιβαλεῖν 80 
φιλοσοφίαν. ἀλλ᾽ ὅμως πολλακις εἰπεῖν ἄν τινα ἐπ᾿ αὐ-- 
τοῦ τοῦτο ,.οἵην ἐκ ῥακέων ὃ Βίων.““ ἐν αὐταῖς γὰρ 
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ταῖς ἀποφάσεσι ταύταις ἱκανὴν ἀσϑένειαν ἐμφαένει 
τῆς ἑαυτοῦ γνώμης᾽ ἡ τοῦ Ζήνωνος τοῦ Κιτιέως 
γνώριμος γενόμενος ᾿4ϑήνησι τῶν μὲν ἐκεῖνον διαδε-- 

᾿ ξαμένων οὐδενὸς μέμνηται, τοὺς δ᾽ ἐκείνῳ διδνεχϑέν-- 

5τας καὶ ὧν διαδοχὴ οὐδεμέα σώξεται. τούτους ἀνϑῆ- 
σαί φησι κατὰ τὸν καιρὸν ἐχεῖνον. δηλοῖ δὲ καὶ ἡ περὶ 
τῶν ἀγαϑῶν ἐκδοϑεῖσα ὑπ᾽ αὐτοῦ πραγματεία καὶ με-- 
λέται καὶ εἴ τι ἄλλο τοιοῦτο τὴν ἀγωγὴν αὐτοῦ, διότι 
μέσος ἦν τοῦ τε βουλομένου φιλοσοφεῖν καὶ τοῦ μὴ 

10 ϑαρροῦντος ἐγχειρέξειν ἑαυτὸν εἰς τὴν ὑπόσχεσιν ταύ- 
την; ἀλλὰ μόνον μέχρι τοῦ δοκεῖν προϊόντος, ἢ καὶ πα 
ράβασίν τινα ταύτην ἀπὸ τῶν ἄλλων τῶν ἐγκυκλίων 
πεπορισμένου πρὸς διαγωγὴν ἢ καὶ παιδιάν τρόπον 
δέ τινα καὶ ἐν τοῖς ἄλλοις ἐστὶ τοιοῦτος. ἀλλ΄ ἐκεῖνα 

16 ἐάσϑω. πρὸς δὲ τὰ νῦν ἐπιχειρητέον ὅσα δύναιτ᾽ ἂν 
ἐπανορϑοῦν τὴν γεωγραφίαν, καὶ πρῶτον ὅπερ ἀρτίως 
ὑπερεϑέμεϑα. 

Ποιητὴν γὰρ ἔφη πάντα στοχάξεσϑαι ψυχαγω-- 
γίας, οὐ διδασκαλίας. τοὐναντίον δ᾽ οἵ παλαιοὶ φιλο-- 

80 σοφίαν τινὰ λέγουσι πρώτην τὴν ποιητικήν, εἰσάγου-- 
σαν εἰς τὸν βίον ἡμᾶς ἐκ νέων καὶ διδάσκουσαν ἤϑη 
καὶ πάϑη καὶ πράξεις μεϑ' ἡδονῆς οἱ δ᾽ ἡμέτεροι καὶ 
μόνον ποιητὴν ἔφασαν εἶναι τὸν σοφόν. διὰ τοῦτο 
καὶ τοὺς παῖδας αἵ τῶν Ἑλλήνων πόλεις πρώτιστα διὰ 

35 τῆς ποιητικῆς παιδεύουσιν., οὐ ψυχαγωγίας χάριν δή-. 
πουϑὲν ψιλῆς, ἀλλὰ σωφρονισμοῦ᾽ ὅπου γε καὶ οἵ Ο.16 
μουσικοὶ ψάλλειν καὶ λυρέίζειν καὶ αὐλεῖν διδάσκοντες 
μεταποιοῦνται τῆς ἀρετῆς ταύτης" παιδευτικοὶ γὰρ 
εἶναί φασι καὶ ἐπανορϑωτικοὶ τῶν ἠἡϑῶν. ταῦτα δ᾽ οὐ 

80 μόνον παρὰ τῶν Πυϑαγορείων ἀκούειν ἐστὶ λεγόντων, 
ἀλλὰ καὶ ᾿Δριστόξενος οὕτως ἀποφαίνεται. καὶ Ὅμη-- 
ρος δὲ τοὺς ἀοιδοὺς δωφρονιστὰς εἴρηκε, γκθεπευ τὸν 

" 
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τῆς Κλυταιμνήστρας φύλακα .. ὦ πόλλ᾽ ἐπέτελλεν 
᾿Ατρείδης Τροίηνδε κιὼν εἴρυσϑαν ἄκοιτιν,“ τόν τε 
Ἄἴγισϑον οὐ πρότερον αὐτῆς περιγενέσθαι πρὶν ἥ 
οοτὸν μὲν ἀοιδὸν ἁ ἄγων ἐς νῆσον ἐρήμην κάλλιπεν᾽ τὴν 
δ᾽ ἐθέλων ἐθέλουσαν ἀ ἀνήγαγεν ὅνδε δόμονδε." χωρὶς δ᾽ 
δὲ τούτων ὁ Ἐρατοσϑένης ἑαυτῷ μάχεται" μικρὸν γὰρ 

πρὸ τῆς λεχϑείσης ἀποφάσεως ἐναρχόμενος τοῦ περὶ 
τῆς γεωγραφίας λόγου φησὶν ἅπαντας κατ᾽ ἀρχὰς φι-- 
λοτίμως ἔχειν εἰς τὸ μέσον φέρειν τὴν ὑπὲρ τῶν τοι-- 
οὕτων ἱστορίαν. Ὅμηρον γοῦν ὑπέρ τε τῶν Αἰθιόπων 10 
ὅσα ἐπύϑετο καταχωρίσαι εἰς τὴν ποίησιν καὶ περὶ τῶν 
κατ᾽ Αἴγυπτον καὶ Διβύην. τὰ δὲ δὴ κατὰ τὴν Ἑλλάδα 
καὶ τοὺς σύνεγγυς τόπους καὶ λίαν περιέργως ἐξενη-- 

νοχέναι, πολυτρήρωνα μὲν τὴν Θίσβην λέγοντα. 4λί- 
αρτον δὲ ποιήεντα, ἐσχατόωσαν δὲ ̓ ἀνϑηδόνα, Αίλαιαν 16 
ὃὲ πηγῆς ἔπι Κηφισσοῖο, καὶ οὐδεμίαν προσϑήκην κε-- 
νῶς ἀπορρίπτειν. πότερον οὖν ὁ ποιῶν ταῦτα ψυχα- 
γωγοῦντι ξοικεν ἢ διδάσκοντι; νὴ Δία. ἀλλὰ ταῦτα 

μὲν οὕτως εἴρηκε. τὰ δ᾽ ἔξω τῆς αἰσθήσειος καὶ οὗτος 
καὶ ἄλλοι τερατολογίας μυϑικῆς πεπληρώκασιν. οὐκ-- 30 

οὖν ἐχρῆν οὕτως εἰπεῖν. ὅτι ποιητὴς πᾶς τὰ μὲν ψυ- 
χαγωγίας χάριν μόνον ἐκφέρει τὰ δὲ διδασκαλίας" ὁ 
δ᾽ ἐπήνεγκεν ὅτι ψυχαγωγίας μόνον, διδασκαλίας δ᾽ 
οὔ. καὶ προσεξεργαξεταίγε, πυνθανόμενος τί συμβάλ-- 
λεται πρὸς ἀρετὴν ποιητοῦ πολλῶν ὑπάρξαι τόπων 38 
ἔμπειρον ἢ στρατηγίας ἢ γεωργίας ἢ ῥητορικῆς ἢ οἷα 
δὴ περιποιεῖν αὐτῷ τινες ἐβουλήϑησαν; τὸ μὲν οὖν 
ἅπαντα ξητεῖν περιποιεῖν αὐτῷ προεκπέπτηντος ἄν τις 
ϑείη τῇ φιλοτιμίᾳ. ὡς ἂν εἴ τις, φησὶν ὁ Ἵππαρχος, 
᾿ἀττικῆς εἰρεσιώνης κατηγοροίη καὶ ἃ μὴ δύναται φέ- 80 

ρειν μῆλα καὶ ὄγχνας, οὕτως ἐκείνου πᾶν μάϑημα καὶ 
πᾶσαν τέχνην. τοῦτο μὲν δὴ ὀρθῶς ἂν λέγοις, ὦ Ἐρα-- 

͵ 
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τόσϑενες᾽ ἐκεῖνα δ᾽ οὐκ ὀρθῶς, ἀφαιρούμενος αὐτὸν 
τὴν τοσαύτην πολυμάϑειαν καὶ τὴν ποιητικὴν γραώδη 
μυϑολογέαν ἀποφαίνων, ἡ δέδοται πλάττειν, φησίν, ὃ 0. 11 
ἂν αὐτῇ φαίνηται ψυχαγωγίας οἰκεῖον. ρα γὰρ οὐδὲ 

5 τοῖς ἀκροωμένοις τῶν ποιητῶν οὐδὲν συμβάλλεται 
πρὸς ἀρετήν; λέγω δὲ τὸ πολλῶν ὑπάρξαι τόπων ἔμ-- 
πειρον ἢ στρατηγίας ἢ γεωργίας ἢ ῥητορικῆς, ἅπερ 
ἡ. ἀκρόασις. ὡς εἰχός. περιποιεῖ. 

᾿Αλλὰ μὴν ταῦτά γε πάντα ὁ ποιητὴς Ὀδυσσεῖ 4 
10 προσῆψεν. ὃν τῶν πάντων μάλιστα ἀρετῇ πάσῃ κο-- 

σμεῖ᾽ οὗτος γὰρ αὐτῷ .,.πολλῶν ἀνθρώπων ἴδεν ἄστεα 
καὶ νόον ἔγνω ,“. οὗτος δ᾽ ὃ πτολίπορϑος ἀεὶ λεγόμε-- 
νος καὶ τὸ Ἴλιον ἑλὼν ,,βουλῇ καὶ μύϑοισι καὶ ἠπερο-- 
πηΐδι τέχνῃ ““ τούτου γ᾽ ἑσπομένοιο καὶ ἐκ πυρὸς αἰ-- 

16 ϑομένοιο ἄμφω νοστήσαιμεν,"’ φησὶν ὁ Ζιομήδης. καὶ 
μὴν ἐπί γε τῇ γεωργίᾳ σεμνύνεται" καὶ γὰρ ἐν ἀμητῷ 
»οοὖν ποίῃ δρέπανον μὲν ἐγὼν εὐκαμπὲς ἔχοιμι, καὶ δὲ 
σὺ τοῖον ἔχοις“ καὶ ἐν ἀρότῳ, .«τῷ κέ μ' ἴδοις, εἰ ὦλκα 
διηνεκέα προταμοίμην. ““ καὶ οὐχ Ὅμηρος μὲν οὕτω 

20 φρονεῖ περὶ τούτων οὐχὶ δὲ πάντες οἷ πεπαιδευμένοι 
μάρτυρι χρῶνται τῷ ποιητῇ ὡς ὀρϑῶς λέγοντι περὶ τοῦ 
τὴν τοιαύτην ἐμπειρίαν εἰς φρόνησιν συντεένειν μά-- 
λιστα. - 

Ἡ δὲ ῥητορικὴ φρόνησίς ἐστι δήπου περὶ λόγους, ὁ 
35 ἣν ἐπιδεέκνυται παρ᾽ ὅλην τὴν ποίησιν Ὀδυσσεὺς ἐν 

τῇ διαπείρα, ἐν ταῖς λιταῖς, ἐν τῇ πρεσβείᾳ, ἐν ἦ φη- 
σίν .,ἥἀλλ ὅτε δὴ ὕπα τε μεγάλην ἐκ στήϑεος εἴη καὶ 
ἔπεα νιφάδεσσιν ἐοικότα χειμερέῃσιν, οὐκ ἂν ἔπειτ᾽ 
Ὀδυσὴήϊί γ᾽ ἐρέσσειε βροτὸς ἄλλος." τίς ἂν οὖν ὑπολάβοι 

12. ροϑὶ ἔγνω: οὗτός τε ὃ εἰδὼς παντοίους τε δόλους 
καὶ μήδεα πυκνά. 
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τὸν δυνάμενον ποιητὴν εἰσάγειν δητορεύοντας ἕτἕ- 
ρους καὶ στρατηγοῦντας καὶ τὰ ἄλλα ἐπιδεικνυμένους 
τὰ τῆς ἀρετῆς ἔργα αὐτὸν εἶναι τῶν φλυάρων ἕνα καὶ 
τῶν ϑαυματοποιῶν. γοητεύειν μόνον καὶ κολακεύειν 
τὸν ἀκροατὴν δυνάμενον, ὠφελεῖν δὲ μηδέν ; προτέραν ἢ 
δ᾽ οὐδ᾽ ἀρετὴν ποιητοῦ λέγοιμεν ἂν ἡντινοῦν ἄλλην ἢ 
τὴν μιμητικὴν τοῦ βίου διὰ λόγων. πῶς ἂν οὖν μιμοῖτο 
ἄπειρος ὧν τοῦ βίου καὶ ἄφρων; οὐ γὰρ οὕτω φαμὲν 
τὴν τῶν ποιητῶν ἀρετὴν ὡσεὶ τεκτόνων ἢ χαλκέων" 
ἀλλ᾽ ἐκείνη μὲν οὐδενὸς ἔχεται καλοῦ καὶ σεμνοῦ, ἡ δὲ 10 
ποιητοῦ συνέξευκται τῇ τοῦ ἀνθρώπου, καὶ οὐχ οἷόν τε 
ἀγαϑὸν γενέσϑαι ποιητὴν μὴ πρότερον γενηϑέντα 

ἄνδρα ἀγαϑόν. 
6 Τὸ δὲ δὴ καὶ τὴν ῥητορικὴν ἀφαιρεῖσϑαι τὸν ποι-- 
ητὴν τελέως ἀφειδοῦντος ἡμῶν ἐστι. τίγὰρ οὕτω ῥη-- 15 

0. 18 τορικὸν ὡς φράσις ; τί δ᾽ οὕτω ποιητικόν; τίς δ᾽ ἀμεί-- 
νῶν Ὁμήρου φράσαι; νὴ Δία, ἀλλ᾽ ἑτέρα φράσις ἡ 
ποιητική. τῷ γε εἴδει; ὡς καὶ ἐν αὐτῇ τῇ ποιητικῇ ἡ 
τραγικὴ καὶ ἡ ῆ κωμική ὶ καὶ ἐν τῇ πεξῇ ἡ ἱστορικὴ καὶ 
ἡ δικανική. ὧρα γὰρ οὐδ᾽ ὁ λόγος ἐστὶ γενικός, οὗ εἴδη 90 
ὁ ἔμμετρος καὶ ὁ πεζός; ἢ λόγος μέν. ῥητορικὸς δὲ λό-- 
γος οὐκ ἔστι γενικὸς καὶ φράσις καὶ ἀρετὴ λόγου; ὡς 
δ᾽ εἰπεῖν, “ὁ πεζὸς λόγος, ὅ γε κατεσκευασμένος, μέ- 
μημα τοῦ ποιητικοῦ ἐστι. πρώτιστα γὰρ ἡ ποιητικὴ 
κατασκευὴ παρῆλϑεν εἰς τὸ μέσον καὶ εὐδοκίμησεν" 96 
εἶτα ἐκείνην μιμούμενοι, λύσαντες τὸ μέτρδν. τἄλλα 

δὲ φυλάξαντες τὰ ποιητικά, συνέγραψαν οἵ περὶ Κά- 

ὅμον καὶ Φερεκύδη καὶ Ἑκαταῖον εἶτα οἱ ὕστερον 
ἀφαιροῦντες ἀεί τι τῶν τοιούτων εἰς τὸ νῦν εἶδος κα- 
τήγαγον ὡς ἂν ἀπὸ ὕψους τινός" καϑάπερ ἄν τις καὶ 80 
τὴν κωμῳδίαν φαίη λαβεῖν. τὴν σύστασιν ἀπὸ τῆς τρα-- 
γῳδίας καὶ τοῦ κατ αὐτὴν ὕψους καταβιβασϑεῖσαν εἰς 
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τὸ λογοειδὲς νυνὶ καλούμενον. καὶ τὸ ἀείδειν δὲ ἀντὶ 
τοῦ φράζειν τιϑέμενον παρὰ τοῖς πάλαι ταὐτὸ τοῦτο 
ἐκμαρτυρεῖ, διότι πηγὴ καὶ ἀρχὴ φράσεως κατεσκχευ-- 
ασμένης καὶ ῥητορικῆς ὑπῆρξεν ἡ ποιητική. αὕτη γὰρ 

5 προσεχρήσατο τῷ μέλει κατὰ τὰς ἐπιδείξεις" τοῦτο δ᾽ 
ἦν ὠδὴ ἢ λόγος μεμελισμένος, ἀφ᾽ οὗ δὴ δαψῳδίαν τ᾽ 
ἔλεγον καὶ τραγωδίαν καὶ κωμῳδίαν. ὥστ᾽ ἐπειδὴ τὸ 
φράξειν πρώτιστα ἐπὶ τῆς ποιητικῆς ἐλέγετο φράσεως, 
αὕτη δὲ μετ᾽ ὠδῆς "τὸ ἀείδειν αὐτοῖς τὸ αὐτὸ τῷ φραάξειν 

10 ὑπῆρξε παρ᾽ ἐκείνοις. καταχρησαμένων δ᾽ αὐτῶν ϑα- 
τέρω καὶ ἐπὶ τοῦ πεζοῦ λόγου, καὶ ἐπὶ ϑάτερον ἡ κα- 
τάχρησις διέβη. καὶ αὐτὸ δὲ τὸ πεξὸν λεχϑῆναι τὸν 
ἄνευ τοῦ μέτρου λόγον ἐμφαίνει τὸν ἀπὸ ὕψους τινὸς 
καταβάντα καὶ ὀχήματος εἰς τοὔδαφος. 

Ὕ ᾽4λλ' οὐδὲ τὰ σύνεγγυς μόνον, ὥσπερ Ἐρατοσϑέ- 
νης εἴρηκε, καὶ τὰ ἐν τοῖς Ἔλλησιν, ἀλλὰ καὶ τῶν πόρ-- 
ρῶ πολλὰ λέγει καὶ δί ἀκριβείαρ. Ὅμηρος καὶ μᾶλλόν 
γε τῶν ὕστερον μυϑολογεῖται, οὐ πάντα τερατευόμε- 
νος. ἀλλὰ καὶ πρὸς ἐπιστήμην ἀλληγορῶν ἢ διασκευ-- 

90 ἄξων ἡ δημαγωγῶν ἄλλα τε καὶ τὰ περὶ τὴν Ὀδυσσέως 
πλάνην, περὶ ἧς πολλὰ διαμαρτάνει τούς τ᾽ ἐξηγητὰς 
φλυάρους ἀποφαίνων καὶ αὐτὸν τὸν ποιητην" περὶ 
ὧν ἄξιον εἰπεῖν διὰ πλειόνων. 

Καὶ πρῶτον ὅτι τοὺς μύϑους ἀπεδέξαντο οὐχ οἵ 8 

25 ποιηταὶ μόνον, ἀλλὰ καὶ αἱ πόλεις πολὺ πρότερον καὶ 0. 19 
οἱ νομοϑέται τοῦ χρησίμου χάριν, βλέψαντες εἰς τὸ 

. φυσικὸν πάϑος τοῦ λογικοῦ ξῴου" φιλειδήμων. γὰρ 
ἄνϑρωπος, προοίμιον δὲ τούτου τὸ φιλόμυϑον. ἐν-- 
τεῦϑεν οὖν ἄρχεται τὰ παιδέα ἀκροᾶσϑαι καὶ κοινω-- 

30 νεῖν λόγων ἐπὶ πλεῖον. αἴτιον δ᾽, ὅτι καινολογία τίς 
ἐστιν ὁ μῦϑος, οὐ τὰ καϑεστηκότα φράξων ἀλλ᾽ ἔτε-. 
ρα παρὰ ταῦτα' ἡδὺ δὲ τὸ καινὸν καὶ ὃ μὴ πρότερον 
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ἔγνω τις᾽ τοῦτο δ᾽ αὐτό ἐστι καὶ τὸ ποιοῦν φιλειδή-- 
μονα. ὅταν δὲ προσῇ καὶ τὸ θαυμαστὸν καὶ τὸ τερα-. 
τῶδες, ἐπιτείνει τὴν ἡδονήν, ἥπερ ἐστὶ τοῦ μανϑάνειν 
φίλτρον. κατ᾽ ἀρχὰς μὲν οὖν ἀνάγκη τοιούτοις δελέ- 
ασι χρῆσϑαι. προϊούσης δὲ τῆς ἡλικίας ἐπὶ τὴν τῶν ὁ 
ὄντων μάϑησιν ἄγειν, ἤδη τῆς διανοίας ἐρρωμένης καὶ 
μηκέτι δεομένης κολάκων. καὶ ἰδιώτης δὲ πᾶς καὶ 
ἀπαίδευτος τρόπον τινὰ παῖς ἐστι φιλομυϑεῖ τε ὡσαύ-- 
τως" ὁμοίως δὲ καὶ ὁ πεπαιδευμένος μετρίως" οὐδὲ 
γὰρ οὗτος ἰσχύει τῷ λογισμῷ, πρόσεστι δὲ καὶ τὸ ἐκ 10 
παιδὸς ἔϑος. ἐπεὶ δ᾽ οὐ μόνον ἡδὺ ἀλλὰ καὶ φοβερὸν 
τὸ τερατῶδες. ἀμφοτέρων ἐστὶ τῶν εἰδῶν χρεία πρός 
τὲ τοὺς παῖδας καὶ τοὺς ἐν ἡλικίᾳ τοῖς τὸ γὰρ παισὶ 
προσφέρομεν τοὺς ἡδεῖς μύϑους εἰς προτροπήν, εἰς 
ἀποτροπὴν δὲ τοὺς φοβερούς" ἢ τε γὰρ Δάμια μῦϑός κό 
ἐστι καὶ ἡ Γοργὼ καὶ ὁ Ἐφιάλτης καὶ ἡ Μορμολύκη. 
οἵ τε πολλοὶ τῶν τὰς πόλεις οἰκούντων εἰς μὲν προ-- 

τροπὴν ἄγονται τοῖς ἡδέσι τῶν μύϑων, ὅταν ἀκούωσι 
τῶν ποιητῶν ἀνδραγαϑήματα μυϑώδη διηγουμένων, 
οἷον Ἡρακλέους ἄϑλους ἢ Θησέως, ἢ τιμὰς παρὰ ϑεῶν 30 
νεμομένας, ἢ νὴ Δία ὁρῶσι γραφὰς ἢ ξόανα ἢ πλά-- 
σματα τοιαύτην τινὰ περιπέτειαν ὑποσημαίνοντα μυ-- 
ϑώδη" εἰς ἀποτροπὴν δέ, ὅταν κολάσεις παρὰ ϑεῶν 
καὶ φόβους καὶ ἀπειλὰς ἡ διὰ λόγων ἢ διὰ τύπων ἀο-- 
ράτων τινῶν προσδέχωνται, ἢ καὶ πιστεύωσι “εριπε-- 95 
δεῖν τινας. οὐ γὰρ ὄχλον γε γυναικῶν καὶ παντὸς χυ-- 
ϑαίου πλήϑους ἐπαγαγεῖν λόγῳ δυνατὸν φιλοσόφῳ. 
καὶ προσκαλέσασϑαι πρὸς εὐσέβειαν καὶ ὁσιότητα καὶ 
πίστιν, ἀλλὰ δεῖ καὶ διὰ δεισιδαιμονέας " τοῦτο δ᾽ οὐκ 
ἄνευ μυϑοποιίας καὶ τερατείας. κεραυνὸς γὰρ καὶ αἰ- 80 
γὶς καὶ τρίαινα καὶ λαμπάδες καὶ δράκοντες καὶ ϑυρ- 
σόλογχα τῶν ϑεῶν ὅπλα μῦϑοι καὶ πᾶσα ϑεολογέα 
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ἀρχαϊκή᾽ ταῦτα δ᾽ ἀπεδέξαντο οἵ τὰς πολιτείας κατα-- 
στησάμενοι μορμολύκας τινὰς πρὸς τοὺς νηπιόφρο-- αὶ 20 
νας. τοιαύτης δὲ τῆς μυϑοποιίας οὔσης καὶ καταστρε--" 
φούσης εἰς τὸ κοινωνικὸν καὶ τὸ πολιτικὸν τοῦ βίου 

5 σχῆμα καὶ τὴν τῶν ὄντων ἱστορίαν » οἵ μὲν ἀρχαῖοι τὴν 
παιδικὴν ἀγωγὴν ἐφύλαξαν μέχρι τῶν τελείων ἡλιζι- 
ὧν, καὶ διὰ ποιητικῆς ἱκανῶς σωφρονίξεσϑαι πᾶσαν 
ἡλικίαν ὑπέλαβον" χρόνοις δ᾽ ὕστερον ἡ τῆς ἱστορίας 
γραφὴ καὶ ἡ νῦν φιλοσοφία παρελήλυϑεν εἰς μέσον. 

ιο αὕτη μὲν οὖν πρὸς ὀλίγους, ἡ δὲ ποιητικὴ δημωφελε-- 
στέρα καὶ ϑέατρα πληροῦν δυναμένη, ἡ δὲ δὴ τοῦ 
Ὁμήρου ὑπερβαλλόντως καὶ οἷ πρῶτοι δὲ ἱστορικοὶ 
καὶ φυσικοὶ μυϑογράφοι. 

“4τὸ δὴ πρὸς τὸ παιδευτικὸν εἶδος τοὺς μύϑους 
10 ἀναφέρων ὃ ποιητὴς ἐφρόντιαε πολὺ μέρος τἀληϑοῦς, 

ἐν δ᾽ ἐτέϑει καὶ ψεῦδος. τὸ μὲν ἀποδεχόμενος τῷ δὲ 
δημαγωγῶν καὶ στρατηγῶν τὰ πλήϑη. οοῶς δ᾽ ὅτε τις 
χρυσὸν περιχεύεται ἀργύρῳ ἀνήρ,“ οὕτως ἐκεῖνος ταῖς 

ἀληϑέσι περιπετείαις προσεπετέϑει μῦϑον, ᾿ηδύνων 
90 καὶ κοσμῶν τὴν φράσιν, πρὸς δὲ τὸ αὐτὸ τέλος τοῦ 

ἱστορικοῦ καὶ τοῦ τὰ ὄντα λέγοντος βλέπων. οὕτω δὴ 
τόν τε Ἰλιακὸν πόλεμον γεγονότα παραλαβὼν ἐκόσμη-- 
σε ταῖς μυϑοποιίαις, καὶ τὴν Ὀδυσσέως πλάνην ὡσαύ-- 
τως" ἐκ μηδενὸς δὲ ἀληϑοῦς ἀνάπτειν κενὴν τερατο-- 

96 λογίαν οὐχ Ὁμηρικόν. προσπίπτει γάρ, ὡς εἰκός, ὡς 
πιϑανώτερον ἂν οὕτω τις ψεύδοιτο, εἰ καταμίσγοι τι 
καὶ αὐτῶν τῶν ἀληϑινῶν" ὅπερ καὶ Πολύβιός φησι 
περὶ τῆς Ὀδυσσέως πλάνης ἐπιχειρῶν τοιοῦτο δ᾽ ἐστὶ 
καὶ τό .»ἵἴσκε ψεύδεα πολλὰ λέγων ἐτύμοισιν ὁμοῖα. ““ 

80 οὐ γὰρ πάντα ἀλλὰ πολλά, ἐπεὶ οὐδ᾽ ἂν ἦν ἐτύμοισιν 
ὁμοῖα. ἔλαβεν οὖν παρὰ τῆς ἱστορίας τὰς ἀρχάς. καὶ 
γὰρ τὸν Αἰόλον δυναστεῦσαί φασι τῶν περὶ τὴν Διπά- 

Ρ᾽ 



Ω6 ἐξ υήλτιε, 

ραν νήσων καὶ τῶν περὶ τὴν Αἴτνην καὶ Δεοντίνην Κύ-- 
κλωπας καὶ Δαιστρυγόνας ἀξένους τινάς διὸ καὶ τὰ 

περὶ τὸν πορϑμὸν ἀπροσπέλαστα εἶναι τοῖς τότε καὶ 
τὴν Χάρυβδιν καὶ τὸ Σχύλλαιον ὑπὸ λῃστῶν κατέχε-- 
σϑαι. οὕτω δὲ καὶ τοὺς ἄλλους τῶν ὑπὸ Ὁμήρου λεγο-- 5 
μένων ἐν ἄλλοις τόποις ἱστοροῦμεν᾽ οὕτω δὲ καὶ τοὺς 
Κιμμερίους εἰδὼς οἰκοῦντας τὸν Κιμμερικὸν Βόσπο-- 
φον πρὸς βορρᾶν καὶ ξοφώδη μετήγαγεν οἰκείως εἰς 
σκοτεινόν τίνα τόπον τὸν καϑ' ἄδην, χρήσιμον ὄντα 
πρὸς τὴν μυϑοποιίαν τὴν ἐν τῇ πλάνῃ. ὅτι δ᾽ οἷδεν 10 
αὐτούς, οἵ χρονογράφοι δηλοῦσιν ἢ μικρὸν πρὸ αὐτοῦ 
τὴν τῶν Κιμμερίων ἔφοδον ἢ κὰἀτ᾽ αὐτὸν ἀναγρά- 

οὐ το πο μὸ μνὸ» 
10 σαύτως καὶ τοὺς Κολχους εἰδὼς καὶ τὸν 1άδο-- 

νος πλοῦν τὸν εἰς Αἶαν καὶ τὰ περὶ Κίρκης καὶ Μηδεί- 15 
ας μυϑευόμενα καὶ ἱστορούμενα περὶ τῆς φαρμακείας 
καὶ τῆς ἄλλης ὁμοιοτροπίας συγγενείας τε ἔπλασε τῶν 
οὕτω διῳκισμένων. τῆς μὲν ἐν τῷ μυχῷ τοῦ Πόντου 
τῆς δ᾽ ἐν τῇ Ἰταλίᾳ, καὶ ἐξωκεανισμὸν ἀμφοῖν. τάχα 
καὶ τοῦ Ἰάσονος μέχρι τῆς Ἰταλίας πλανηϑέντος" δεί-- ὃς 
κνυται γάρ τινα καὶ περὶ τὰ Κεραύνια ὄρη καὶ περὶ 
τὸν ᾿Αδρίαν καὶ ἐν τῷ Ποσειδωνιάτῃ κόλπῳ καὶ ταῖς 
πρὸ τῆς Τυρρηνίας νήσοις τῆς τῶν ᾿Δργοναυτῶν πλά- 
νης σημεῖα. προσέδοσαν δέ τι καὶ αἱ Κυάνεαι, ὥσπερ 
Συμπληγάδας καλοῦσι πέτρας τινές. τραχὺν ποιοῦσαι 95 
τὸν διέκπλουν τὸν διὰ τοῦ Βυξαντιακοῦ στόματος" 
ὥστε παρὰ μὲν τὴν Αἶαν ἡ «ἰαίη, παρὰ δὲ τὰς Σιυμ-- 
πληγάδας αἴ Πλαγκταὶ καὶ ὁ δι αὐτῶν πλοῦς τοῦ 1ὦά-- 
δονος πιϑανὸς ἐφάνη, παρὰ δὲ τὴν Σκύλλαν καὶ τὴν 
Χάρυβδιν ὁ διὰ τῶν σκοπέλων πλοῦς. ἁπλῶς δ᾽. οἵ 80 
τότε τὸ πέλαγος τὸ Ποντικὸν ὥσπερ ἄλλον τινὰ ὠπκεα-- 
νὸν ὑπελάμβανον, καὶ τοὺς πλέοντας ἐκεῖσε ὁμοέως 
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ἐχτοπίξειν ἐδόκουν ὥσπερ τοὺς ἔξω στηλῶν ἐπὶ πολὺ 
προϊοντας" καὶ γὰρ μέγιστον τῶν καϑ᾽ ἡμᾶς ἐνομίζε-- 
το; καὶ διὰ τοῦτο κατ᾽ ἐξοχὴν ἰδίως πόντον προσηγό-- 
ρευον, ὡς ποιητὴν Ὅμηρον. ἴσως οὖν καὶ διὰ τοῦτο 

δ μετήνεγκε τὰ ἐχτοῦ Πόντου πρὸς τὸν ὠκεανὸν ὡς εὐ-- 
παράδεκτα διὰ τὴν κατέχουσαν δόξαν. οἶμαι δὲ καὶ 
τῶν Σολύμων τ᾿ ἄκρα τοῦ Ταύρου τὰ περὶ τὴν Δυκί- 
αν ἕως Πισιδίας κατεχόντων τὰ ὑψηλότατα καὶ τὰς 
ἀπὸ τῆς μεσημβρίας ὑπερβολὰς ἐπιφανεστάτας πα- 

10 ρεχόντων τοῖς ἐντὸς τοῦ Ταύρου καὶ μάλιστα τοῖς περὶ 
τὸν Πόντον, καϑ' ὁμοιότητά τινα καὶ τούτους ἐξωκε-- 
ανισϑῆναι" φησὶ γὰρ ἐπὶ τοῦ πλέοντος ἐν τῇ σχεδίᾳ 
»οοτὸν δ᾽ ἐξ Αἰθιόπων ἀνιὼν κρείων Ἐνοσίχϑων τηλό-- 
»ϑεν ἐκ Σολύμων ὀρέων ἴδεν.“ς τάχα δὲ καὶ τοὺς μον-- 

16 ομμάτους Κύκλωπας ἐκ τῆς Σικυϑικῆς ἱστορίας με-- 
τενήνοχε᾽ τοιούτους γάρ τινας τοὺς ᾿ἀριμασπούς φα-- 
σιν, ος ἐν τοῖς ᾿Αριμασπείοις ἔπεσιν ἐνδέδωκεν ᾽4ρι- 
στέας ὁ Προκοννήσιος. 

Ζεῖ δὲ ταῦτα προὐποϑέμενον σκοπεῖν τί λέγουσιν 1] 
80 οἱ φήσαντες περὶ Σικελίαν ἢ Ἰταλίαν γενέσϑαι τῷ 

Ὀϑδυασσεῖτὴν πλάνην καϑ᾽ Ὅμηρον" ἔστιγὰρ ἀμφοτέρως 
τοῦτο δέξασϑαι. καὶ βέλτιον καὶ χεῖρον βέλτιον μέν, 
ἂν οὕτω [τις] δέχηται δτιπεισϑεὶς ἐκεῖ τὴν πλάνην τῷ 
Ὀδυσσεῖ γενέσϑαι, λαβὼν ἀληϑῆ ταύτην τὴν ὑπόϑεσιν Ο. 22 

46 ποιητικῶς διεσκεύασε" τοῦτο γὰρ οἰκείως ἂν λέγοιτο 

περὶ αὐτοῦ καὶ οὐ μόνον γε περὶ Ἰταλίαν, ἀλλὰ καὶ 
μέχρι τῶν ἐσχάτων τῆς Ἰβηρίας ἐστὶν εὑρεῖν ἴχνη τῆς 
ἐκείνου πλάνης καὶ ἄλλων πλειόνων. χεῖρον δέ, ἐάν 
τις καὶ τὴν διασκευὴν ὡς ἱστορίαν δέχηται, ἐκείνου 

80 ὠκεανὸν καὶ ἄδην καὶ Ἡλίου βόας καὶ παρὰ ϑεαῖς 

21. ροϑὲ Ὅμηρον: ἢ μὴ γενέσθαι. 
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ξενίας καὶ μεταμορφώσδεις καὶ μεγέϑη Κυκλώπων καὶ 
“Δαιστρυγόνων καὶ μορφὴν Σκύλλης καὶ διαστήματα 
πλοῦ καὶ ἄλλα πλείω τοιαῦτα τερατογραφοῦντος φα-- 
νερῶς. οὔτε δὲ πρὸς τοῦτον ἄξιον ἀντιλέγειν οὕτω 
φανερῶς καταψευδόμενον τοῦ ποιητοῦ, καϑάπερ οὐδ᾽ 8 
εἰ φαίη τοῦτον τὸν τρόπον γενέσϑαι τὸν εἰς τὴν 186-- 
κην κατάπλουν τοῦ Ὀδυσσέως καὶ τὴν μνηστηροφο- 
νίαν καὶ τὴν ἐπὶ τοῦ ἀγροῦ συστᾶσαν μάχην τοῖς 19α-- 
κησίοις πρὸς αὐτόν, οὔτε πρὸς τὸν δεξάμενον οἰκείως 
προσπλέκεσϑαι δίκαιον. 10 

19 Ὃ Ἐρατοσϑένης δὲ πρὸς ἀμφοτέρας τὰς ἀποφα-- 
σεις ἀπήντηκεν οὐκ εὖ" πρὸς μὲν τὴν δευτέραν. ὅτι 
πειρᾶται διαβάλλειν φανερῶς ψευδῆ καὶ οὐκ ἄξια λό- 
γου διὰ μακρῶν. πρὸς δὲ τὴν προτέραν, ποιητήν τε 
ἅπαντα ἀποφήνας φλύαρον καὶ μήτε τόπων ἐμπειρίαν 16 
μήτε τεχνῶν πρὸς ἀρετὴν συντείνειν νομίσας τῶν τὲ 
ιὐϑων τῶν μὲν ἐν τόποις οὐ πεπλασμένοις πεφημι-- 
σμένων, οἷον ἐν Ἰλίῳ καὶ Ἴδῃ καὶ Πηλέῳ, τῶν δὲ ἐν πε-- 
πλασμένοις, καϑάπερ ἐν οἷς αἴ Γοργόνες ἢ ὁ Γηρυό-- 
νῆς. ταύτης φησὶ τῆς ἰδέας εἶναι καὶ τοὺς κατὰ τὴν 30 
Ὀδυσσέως πλάνην λεγομένους, τοὺς δὲ μὴ πεπλάσϑαι 
λέγοντας ἀλλ᾽ ὑποκεῖσϑαι ἐξ αὐτοῦ τοῦ μὴ συμφωνεῖν 
ἐλέγχεσϑαι ψευδομένους τὰς γοῦν Σειρῆνας τοὺς μὲν 
ἐπὶ τῆς Πελωριάδος καϑιδρύειν, τοὺς δὲ ἐπὶ τῶν Σει-- 
ρηνουσσῶν πλείους ἢ δισχιλίους διεχουσῶν σταδίους" 36 
εἶναι δ᾽ αὐτὰς σκόπελον τρικόρυφον διείργοντα τὸν 
Κυμαῖον καὶ Ποσειδωνιάτην κόλπον. ἀλλ᾽ οὔϑ᾽ ὁ σκό-- 
πελος οὗτος ἐστὶ τρικόρυφος οὔϑ᾽ ὅλως κορυφοῦται 
πρὸς ὕψος, ἀλλ᾽ ἀγκών τις ἔκκειται μακρὸς καὶ στενὸς 
ἀπὸ τῶν κατὰ Σ:υρρεντὸν χωρέων ἐπὶ τὸν κατὰ Κα-- 80 
πρίας πορϑμόν, ἐπὶ ϑάτερα μὲν τῆς ὀρεινῆς τὸ τῶν 
Σειρήνων ἱερὸν ἔχων. ἐπὶ θάτερα δὲ πρὸς τῷ Ποσει-- 
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δωνιάτῃ κόλπῳ νησίδια τρία προκείμενα ἔρημα πε-- 
τρώδη. ἃ καλοῦσι Σειρῆνας. ἐπ᾽ αὐτῷ δὲ τῷ πορϑμῷ 
τὸ ᾿ἀϑήναιον, ὦπερ ὁμωνυμεῖ καὶ ὁ ἀγκὼν αὐτός. 

᾽4λλ᾽ οὐδ᾽ εἰ μὴ συμφωνοῦσιν οἵ τὴν ἱστορίαν τῶν 18 
56 τόπων παραδιδόντες, εὐθὺς ἐκβάλλειν δεῖ τὴν σύμπα-- 
σαν ἱστορίαν" ἀλλ᾽ ἔσϑ᾽ ὅτε καὶ πιστοῦσϑαι τὐρκαϑό-- 
λου μᾶλλόν ἐστιν. οἷόν τι λέγω, ξητουμένου εἰ κατὰ Σι- 
κελέαν καὶ Ἰταλίαν ἡ πλάνη γέγονε καὶ εἰ αἴ Σειρῆνες 
ἐνταῦϑα που λέγονται" ὁ μὲν φήσας ἐν τῇ Πελωριάδι, 

1ο πρὸς τὸν ἐν ταῖς Σειρηνούσσαις διαφωνεῖ, ἀμφότεροι Ὁ. 23 
δὲ πρὸς τὸν περὶ Σικελίαν καὶ Ἰταλίαν λέγοντα οὐ δια-- 
φωνοῦσιν, ἀλλὰ καὶ μείζω πίστιν παρέχουσιν. ὅτι 
καίπερ μὴ τὸ αὐτὸ χωρίον φράξοντες ὅμως οὐκ ἐκβε-- 
βήκεσαν γε τοῦ κατὰ τὴν Ἰταλίαν ἡ Σικελίαν. ἐὰν δὲ 

156 προσϑῇ τις ὅτι ἐν Νεαπόλει Παρϑενόπης δείκνυται 
μνῆμα μιᾶς τῶν Σειρήνων. ἔτι πλείων προδεγέ- 
νετὸ πίστις, καίτοι τρίτου τινὸς λεχϑέντος τούτου 
τοῦ τόπου. ἀλλ᾽ ὅτι ἐν τούτῳ τῷ κόλπῳ τῷ ὑπὸ Ἐρα- 
τοσϑένους λεχϑέντι Κυμαίῳ,, ὃν ποιοῦσιν αἴ Σειρη-- 

40 νοῦσσαι. καὶ ἡ Νεάπολις ἵδρυται, βεβαιοτέρως πι-- 
στεύομεν τὸ περὶ τούτους τοὺς τόπους γεγονέναι τὰς 
Σειρῆνας: οὔτε γὰρ τὸν ποιητὴν ἀκριβῶς ἕκαστα πυ- 
ϑέσϑαι, οὐϑ᾽ ἡμεῖς παρ᾽ ἐκείνου ξητοῦμεν τὸ ἀκριβές" 
οὐ μὴν οὐδ᾽ οὕτως ἔχομεν ὡς ὑπολαμβάνειν καὶ μη- 

95 δὲν πεπυσμένον περὶ τῆς πλάνης, μήϑ᾽ ὅπου μήϑ᾽ 
ὅπως γεγένηται, ῥαψῳδεῖν. 

Ἐρατοσϑένης δὲ Ἡσίοδον μὲν εἰκάξει πεπυσμένον 14 
περὶ τῆς Ὀδυσσέως πλάνης ὅτι κατὰ Σικελίαν καὶ Ἰτα- 
λίαν γεγένηται, πιστεύσαντα τῇ δόξῃ μὴ μόνον τῶν 

80 ὑφ᾽ Ὁμήρου λεγομένων μεμνῆσϑαι. ἀλλὰ καὶ Αἴτνης. 
καὶ Ὀρτυγίας τοῦ πρὸς Συρακούσαις νησίου καὶ Τυρ- 
ρηνὼν. Ομηρον δὲ μήτε εἰδέναι ταῦτα μήτε βουλε-- 
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σϑαι ἐν γνωρίμοις τόποις ποιεῖν τὴν πλάνην. πότερον 
οὖν Αἴτνη μὲν καὶ Τυρρηνία γνώριμα. Σκύλλαιον δὲ 
καὶ Χάρυβδις καὶ Κίρκαιον καὶ Σειρηνοῦσσαι οὐ πάνυ; 
ἢ καὶ Ἡσιόδῳ μὲν ἔπρεπε μὴ φλυαρεῖν. ἀλλὰ ταῖς κα-- 

, τεχούσαις δόξαις ἀκολουϑεῖν, Ὁμήρῳ δὲ πᾶν ὅ τι ἂν 5 
ἐπ᾽ ἀχφρρίμαν γλῶσσαν ἴῃ κελαδεῖν ; χωρὶς γὰρ τῶν 
λεχϑέντων περὶ τοῦ τρόπου τῆς πρεπούσης Ὁμήρῳ 
μυϑοποιίας καὶ τὸ πλῆϑος τῶν συγγραφέων τῶν ταὐτὰ 
ϑρυλούντων κἀκ τῆς κατὰ τοὺς τόπους ἐπιχωριαξού- 
όης φήμης διδάσκειν δύναται, διότι ταῦτα οὐ ποιη-- 1 
τῶν πλάσματά ἐστιν οὐδὲ δυγγραφέων. ἀλλὰ γεγενη--: 

μένων ἴχνη καὶ προσώπων καὶ πράξεων. 
16 Καὶ Πολύβιος δ᾽ ὀρϑῶς ὑπονοεῖ τὰ περὶ τῆς πλά-- 

νης" τὸν γὰρ Αἰόλον τὸν προσημαίνοντα τοὺς ἔχπλους 
ἐν τοῖς κατὰ τὸν πορϑμὸν τόποις ἀμφιδρόμοις οὖσι "5 
καὶ δυσέκπλοις διὰ τὰς παλιρροίας ταμίαν τε εἰρῆσϑαι 
τῶν ἀνέμων καὶ βασιλέα νενομίσϑαι φησί, καϑάπερ 
“«΄αναὸν μὲν τὰ ὑδρεῖα τὰ ἐν Ἴάργει παραδείξαντα, 
᾿4τρέα δὲ τοῦ ἡλίου τὸν ὑπεναντίον τῷ οὐρανῷ δρό- 
μον, μάντεις τε καὶ ἱεροσκοπουμένους ἀποδείκνυσϑαι 30 

0, 34 βασιλέας, τούς ϑ᾽ ἱερέας τῶν Αἰγυπτίων καὶ Χαλδαίσυς 
καὶ Μάγους σοφίᾳ τινὶ διαφέροντας τῶν ἄλλων ἡγε- 

᾿ μονίας καὶ τιμῆς τυγχάνειν παρὰ τοῖς πρὸ ἡμῶν, οὕτω 
δὲ χαὶ τῶν ϑεῶν ἕνα ἕκαστον τῶν χρησίμων τινὸς 
εὑρετὴν γενόμενον τιμᾶσϑαι. ταῦτα δὲ προοικονομη-- 35 
σάμενος οὐκ ἐᾷ τὸν Αἰόλον ἐν μύϑου σχήματι ἀκού-- 
εσϑαι οὐδ᾽ ὅλην τὴν Ὀδυσσέως πλάνην, ἀλλὰ μικρὰ 
μὲν προσμεμυϑεῦσϑαι καϑάπερ καὶ τῷ Ἰλιακῷ πολέ- 
μῷ. τὸ δ᾽ ὅλον περὶ Σικελίαν καὶ τῷ ποιητῇ πεποιῆ-- 
σϑαι καὶ τοῖς ἄλλοις συγγραφεῦσιν, ὅσοι τὰ περιχώρια 30 
λέγουσι τὰ περὶ τὴν Ἰταλίαν καὶ Σικελίαν. οὐκ ἐπαινεῖ 
δὲ οὐδὲ τὴν τοιαύτην τοῦ Ἐρατοσθένους ἀπόφασιν, 
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διότι φησὶ τότ᾽ ἂν εὑρεῖν τινα ποῦ Ὀδυσσεὺς πεπλα-- 
νηται, ὅταν εὕρῃ τὸν σκυτέα τὸν συρράψαντα τὸν τῶν 
ἀνέμων ἀσκόν. καὶ τοῦτο δ᾽ οἰκείως εἰρῆσϑαι τοῖς συμ-- 
βαίνουσι περὶ τὸ Σκύλλαιον καὶ τὴν ϑήραν τῶν γα-- 

5 λεωτῶν τὸ ἐπὶ τῆς Σκύλλης .,οαὐτοῦ δ᾽ ἰχϑυάᾳ σκόπε-- 
ο»λον περιμαιμώωσα δελφῖνάς τε κύνας τε, καὶ δὶ ποϑι 
οομεῖξον ἔλῃσι κῆτος. ““ τοὺς γὰρ ϑύννους ἀγεληδὸν φε-- 
ρομένους παρὰ τὴν Ἰταλίαν, ἐπειδὰν ἐμπέσωσι καὶ κω-- 
λυϑῶσι τῆς Σικελίας ἄψασϑαι. περιπίπτειν τοῖς μεί- 

10ξοῦσι τῶν ξῴων. οἷον δελφίνων καὶ κυνῶν καὶ ἄλλων 
κητωδῶν, ἐκ δὲ τῆς ϑήρας αὐτῶν πιαίνεσθαι τοὺς γα-- 
λεώταρ, οὖς καὶ ξιφίας λέγεσϑαι καὶ κύνας φησί" συμ-- 
βαίνειν γὰρ ταὐτὸν ἐνθάδε καὶ κατὰ τὰς ἀναβάσεις 
τοῦ Νείλου καὶ τῶν ἄλλων ὑδάτων, ὅπερ ἐπὶ πυρὸς 

16 καὶ ὕλης ἐμπιπραμένης" ἀϑροιξόμενα γὰρ τὰ ϑηρία 
φεύγειν τὸ πῦρ ἢ τὸ ὕδωρ καὶ βορὰν γένεσϑαι τοῖς 
κρείττοσι. 

Ταῦτα δ᾽ εἰπὼν διηγεῖται τῶν γαλεωτῶν ϑήραν, 
ἢ συνίσταται περὶ τὸ Σχύλλαιον" σκοπὸς γὰρ ἐφέστηκε 

90 κοινὸς ὑφορμοῦσιν ἐν δικώποις σκαφιδίοις πολλοῖς, 
δύο καϑ᾽ ἕκαστον σκαφίδιον καὶ ὁ μὲν ἐλαύνει, ὁ 
δ᾽ ἐπὶ τῆς πρώρας ἕστηκε δόρυ ἔχων. σημήναντος τοῦ 
σκοποῦ τὴν ἐπιφάνειαν τοῦ γαλεώτου᾽ φέρεται δὲ τὸ 
τρέτον μέρος ἔξαλον τὸ ξῷον. συνάψαντος δὲ τοῦ σκά- 

ϑδφους, ὁ μὲν ἔπληξεν ἐκ χειρός, εἶτ᾽ ἐξέσπασεν ἐκ τοῦ 
σώματος τὸ δόρυ χωρὶς τῆς ἐπιδορατέδος " ἀγκιστρώ-- 

. ϑῆς τε γάρ ἐστι καὶ χαλαρῶς ἐνήρμοσται τῷ δόρατι 
ἐπίτηδες, καλώδιον δ᾽ ἔχει μακρὸν ἐξημμένον" τοῦτ᾽ 
ἐπιχαλῶσι τῷ͵ τρωϑέντι τέως ἕως ἂν κάμῃ σφαδάξον 

80 καὶ ὑποφεῦγον᾽ τότε δ᾽ ἕλκουσιν ἐπὶ τὴν γῆν. ἢ εἰς τὸ 
σκάφος ἀναλαμβάνουσιν, ἐὰν μὴ μέγα ἡ τελέως τὸ 
σῶμα. κἂν ἐκπέσῃ δὲ εἰς τὴν ϑάλατταν τὸ δόρυ. οὐκ 
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ἀπόλωλεν" ἔστι γὰρ πηκτὸν ἔχ τε δρυὸς καὶ ἐλάτης, 
ὥστε βαπτιξομένου τοῦ δρυΐνου βάρει μετέωρον εἶναι 

0. 36 τὸ λοιπὸν καὶ εὐανάληπτον. συμβαένειν δέ ποτε καὶ 
τιτρώσκεσϑαι διὰ τοῦ σκαφιδίου τὸν κωπηλάτην διὰ 
τὸ μέγεϑος τοῦ ξίφους τῶν γαλεωτῶν καὶ τὸ τὴν ὅ 
ἀκμὴν τοῦ ξῴου σναγρώδη εἶναι καὶ τὴν ϑήραν. ἔκ 
τε δὴ τῶν τοιούτων εἰκάξοι τις ἄν, φησί, περὶ Σι- 
κελίαι γενέσϑαι τὴν πλάνην κατὰ τὸν Ὅμηρον. ὅτι τῇ 
Σκύλλῃ προσῆψε τὴν τοιαύτην ϑήραν ἢ μάλιστ᾽ ἐπι- 
χώριός ἐστι τῷ Σκυλλαίῳῷ, καὶ ἐκ τῶν περὶ τῆς Χαῤύ- 1ὸ 
βδεως λεγομένων ὁμοίων τοῖς τοῦ πορϑμοῦ πάϑεσι. τὸ 
δέ «τρὶς μὲν γάρ τ᾽ ἀνέησιν"" ἀντὶ τοῦ δίς. γραφικὸν 
εἶναι ἁμάρτημα ἢ ἵστορικόν. 

17 Καὶ τὰ ἐν τῇ ΜΜήνιγγι δὲ τοῖς περὶ τῶν ΜΔωτοφά- 
γῶν εἰρημένοις συμφωνεῖν. εἰ δέ τινα μὴ συμφωνεῖ, 15 
μεταβολὰς αἰτιᾶσϑαι δεῖν ἢ ἄγνοιαν ἢ καὶ ποιητι- 
κὴν ἐξουσίαν, ἣ συνέστηκεν ἐξ ἱστορίας καὶ διαϑέ- 
σεως καὶ μύϑου. τῆς μὲν οὖν ἱστορίας ἀλήϑειαν εἶναι 
τέλος, ὡς ἐν νεῶν καταλόγῳ τὰ ἕκαάστοις τόποις συμ-- 
βεβηκότα λέγοντος τοῦ ποιητοῦ, τὴν μὲν πετρήεσ-- 30 
σαν τὴν δὲ ἐσχατόωσαν πόλιν, ἄλλην δὲ πολυτρή-- 
ρωῶνα. τὴν δ᾽ ἀγχίαλον᾽" τῆς δὲ διαϑέσεως ἐνέργειαν 
εἶναι τὸ τέλος, ὡς ὅταν μαχομένους εἰσάγῃ, μύϑου ὃὲ 
ἡδονὴν καὶ ἔκπληξιν. τὸ δὲ πάντα πλάττειν οὐ πιϑα-- 
νόν, οὐδ᾽ Ὁμηρικόν τὴν γὰρ ἐκείνου ποίησιν φιλο-- 35 
σόφημα πάντας νομίξειν, οὐχ ὡς Ἐρατοσϑένης φησί, 
κελεύων μὴ κρίνειν πρὸς τὴν διάνοιαν τὰ ποιήματα, 
μηδ᾽ ἱστορίαν ἀπ᾽ αὐτῶν ξητεῖν. πνιϑανώτερόν τε τό 
οἶἔνϑεν δ᾽ ἐννῆμαρ φερόμην ὀλοοῖς ἀνέμοισιν“ ἐν 
βραχεῖ διαστήματι δέχεσϑαι (οἷ γὰρ ὀλοοὶ οὐκ εὐϑύ-- 80 
δρομοιῦ) ἢ ἐξωκεανίζξειν, ὡς ἂν οὐρίων πνεόντων συνε-- 
χῶς. συνϑεὶς δὲ τὸ διάστημα τὸ ἐκ Μαλεῶν ἐπὶ στήλας 
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σταδίων δισμυρίων καὶ δισχιλίων πεντακοσίων, εἰ. 
φησί, τοῦτο ϑείημεν ἐν ταῖς ἐννέα ἡμέραις διηνύσϑαι 
ἐσοταχῶς. ἑκάστης ἂν ἡμέρας ὁ πλοῦς συμβαίνοι στα- 
δέων δισχιλίων πεντακοσίων. τές οὖν ἱστόρηκεν ἐκ Δυ-- 

ὁ κίας ἢ Ῥόδου δευτεραῖόν τινα ἀφιγμένον εἰς ̓ 4λεξάν--: 
δρειαν, ὄντος τοῦ διαστήματος σταδίων τετρακισχι- 
λίων; πρὸς δὲ τοὺς ἐπιξητοῦντας πῶς τρὶς εἰς Σικε- 
λίαν ἐλθὼν οὐδ᾽ ἅπαξ διὰ τοῦ πορϑμοῦ πέπλευκεν 
Ὀδυσσεύς. ἀπολογεῖται διότι καὶ οἱ ὕστερον ἔφευγον 

10 ἅπαντες τὸν πλοῦν τοῦτον. 
Τοιαῦτα μὲν εἴρηκεν. ἔστι δὲ τάλλα μὲν εὖ λεγό-- 18 

μενα" ὅταν δ᾽ ἀνασκευάξῃ τὸν ἐξωκεανιξόμενον καὶ 0. 26 
πρὸς ἀκριβῆ μέτρα τὸν τῶν ἡμερῶν πλοῦν ἀνάγῃ καὶ 
διαστήματα, ὑπερβολὴν οὐκ ἀπολείπει τῆς ἀνομολο-- 

16 γίας. ἅμα μὲν γὰρ παρατέϑησι τὰ τοῦ ποιητοῦ ἔπη... ἔν-- 
ϑεν δ᾽ ἐννῆμαρ φερόμην ὀλοοῖς ἀνέμοισιν,". ἅμα δ᾽ ἐπι-- 
κρύπτεται" καὶ γὰρ ταῦτα τοῦ ποιητοῦ «αὐτὰρ ἐπεὶ 
ποταμοῖο λίπεν δόον ὠκεανοῖο νηῦς," καὶ τὸ νήσῳ ἐν 
ἰϑγυγίῃ, ὅϑι τ᾽ ὀμφαλός ἐστι ϑαλάσσης,"" καὶ ὅτι ἐν-- 

Δδοταῦϑα οἰχεῖ Ἄτλαντος ϑυγάτηρ, καὶ τὸ περὶ τῶν 
Φαιάκων ..οἰκέομεν δ᾽ ἀπάνευϑεπολυκλύστῳ ἐνὶ πόν-- 
οτῳ ἔσχατοι" οὐ δέτις ἄμμι βροτῶν ἐπιμίσγεται ἄλλος." 
ταῦτα γὰρ πάντα φανερῶς ἐν τῷ ᾿ΔΑτλαντικῷ πελάγει 
πλαττόμενα δηλοῦται. ὁ δὲ ταῦτ᾽ ἐπικρυπτόμενος τὰ 

45 φανερῶς λεγόμενα ἀναιρεῖ. τοῦτο μὲν οὖν οὐκ εὖ" τὸ 
ὃὲ περὶ Σικελίαν καὶ Ἰταλίαν γεγονέναι τὴν πλάνην 
ὀρϑῶς,, ἐπεὶ τίς ἔπεισε ποιητὴς ἢ συγγραφεὺς Νεαπο-- 
λέτας μὲν "λέγειν μνῆμα Παρϑενόπης τῆς Σειρῆνος, 
τοὺς δὲ ἐν Κύμῃ καὶ “πηκαιαρχείᾳ καὶ Βεσβίῳ Πυρι- 

, 80 φλεγέϑοντα καὶ ᾿χερουσίαν λίμνην καὶ νεκυομαντεῖον 

27. ροβὶ ὀρϑῶρ: καὶ ὑπὸ τοῦ ποιητοῦ βεβαιοῦται. 
5ΤΗΑΒΟ 1. 
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τὸ ἐν τῷ ̓ 'Δόρνῳ καὶ Βάιον καὶ Μισηνὸν τῶν Ὀδυσσέως 
ἑταίρων τινάς; οὕτω δὲ καὶ τὰ περὶ Σειρηνούσσας καὶ 
τὰ περὶ τὸν πορϑμὸν καὶ Σκύλλαν καὶ Χάρυβδιν καὶ 
Αἰόλον- ἅπερ οὔτ᾽ ἀκριβῶς ἐξετάξειν δεῖ οὔτ᾽ ἄρριξα 
καὶ ἀνέστια ἐᾶν, ἀληϑείας μηδὲν προσαπτόμενα μηδ᾽ ὁ 
ὠφελείας ἱστορικῆς. 

Καὶ αὐτὸς δὲ ὑπονοήσας. τοῦτο ὁ Ἐρατοσϑένης, 
ὑπολάβοι τις ἄν, φησί, τὸν ποιητὴν βούλεσϑαι μὲν ἐν 
τοῖς προσεσπερίοις τόποις τὴν πλάνην τῷ Ὀδυσσεῖ 
ποιεῖν, ἀποστῆναι δ᾽ ἀπὸ τῶν ὑποκειμένων, τὰ μὲν τὸ 
οὐκ ἀκριβῶς πεπυσμένον, τὰ δὲ οὐδὲ προελόμενον οὔ- 
τως, ἀλλ᾽ ἐπὶ τὸ δεινότερον καὶ τὸ τερατωδέστερον 
ἕκαστα ἐξάγειν. τοῦτο μὲν αὐτὸ εὖ, τὸ δ᾽ οὗ χάριν 
τοῦτ᾽ ἐποίει κακῶς δεξάμενος" οὐ γὰρ φλυαρίας, ἀλλ᾽ 
ὠφελείας χάριν. ὥστε δίκαιός ἐστιν ὑπέχειν λόγον καὶ 16 
περὶ τούτου καὶ διότι φησὶ τὰ πόρρω τερατολογεῖσϑαι 
μᾶλλον διὰ τὸ εὐκατάψευστον. πολλοστὸν γὰρ μέρος 
ἐστὶ τὰ πόρρω τερατολογούμενα τῶν ἐν τῇ Ἑλλάδι καὶ 
ἐγγὺς τῆς Ἑλλάδος οἷα δὴ τὰ κατὰ τοὺς Ἡρακλέους 
ἄϑλους καὶ Θησέως καὶ τὰ ἐν Κρήτῃ καὶ Σικελίᾳ μυ-- 30 
ϑευόμενα καὶ ταῖς ἄλλαις νήσοις, καὶ τὰ περὶ τὸν Κι- 
ϑαιρῶνα καὶ Ἑλικῶνα καὶ Παρνασσὸν καὶ Πήλιον καὶ 

Ο. 41 τὴν ᾿Αττικὴν ὅλην καὶ Πελοπόννησον᾽ οὐδείς τε ἐκ 

20 

τῶν μύϑων ἄγνοιαν αἰτιᾶται τῶν μυϑοποιῶν. ἔτι δὲ 
ἐπεὶ οὐ πάντα μυϑεύουσιν, ἀλλὰ πλεέω προσμυϑεύ-- 35 
ουσι, καὶ μάλιστα Ὅμηρος, ὁ ξητῶν τί οἱ παλαιοὶ προσ- 
μυϑεύουσιν οὐ ξητεῖ, εἰ τὰ προσμυϑευόμενα ὑπῆρ-- 
ξεν ἢ ἐστίν, ἀλλὰ καὶ μᾶλλον οἷς προσμυϑεύεται τό- 
ποις ἢ προσώποις, περὶ ἐκείνων ξητεῖ τἀληϑές, οἷον 
τὴν Ὀδυσσέως πλάνην, εἰ γέγονε καὶ ποῦ. 80 

Τὸ δ᾽ ὅλον οὐκ εὖ τὸ τὴν Ὁμήρου ποίησιν εἰς ἕν 
συνάγειν τῇ τῶν ἄλλων ποιητῶν εἴς τὸ τἄλλα καὶ εἰς 
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αὐτὰ τὰ νῦν προκείμενα τὰ τῆς γεωγραφίας καὶ μη-- 
δὲν αυτῷ πρεσβεῖον ἀπονέμειν. καὶ γὰρ εἰ ἰ μηδὲν ἄλλο, 
τόν γ8 Τριπτόλεμον τὸν Σοφοκλέους ἢ τὸν ἐν ταῖς 

Βάκχαις ταῖς Εὐριπίδου πρόλογον ἐπελϑόντα καὶ πα-- 
δ ραβαλόντα τὴν Ὁμήρου περὶ τὰ τοιαῦτα ἐπιμέλειαν, 
ῥᾷον ἣν αἰσϑέσϑαι τὴν ὑπερβολὴν ἢ τὴν διαφοράγ᾽ 
ὅπου γὰρ χρεία τάξεως ὧν μέμνηται τόπων, φυλάττει 
τὴν τάξιν ὁμοίως μὲν τῶν Ἑλληνικῶν, ὁμοίως δὲ τῶν 
ἄπωϑεν" »Ὅσσαν ἐπ᾽ Οὐλύμπῳ μέμασαν ϑέμεν, αὐ-- 

10 »τὰρ ἐπὶ Ὄσσῃ Πήλιον εἰνοσίφυλλον.“ς, “Ἥρη δ᾽ ἀΐξασα 
ο»λίπεν ῥίον Οὐλύμποιο, Πιερίην δ᾽ ἐπιβᾶσα καὶ Ἠμα--: 
οοϑέην ἐρατεινήν σεύατ᾽ ἐφ᾽ ἱπποπόλων Θρῃκῶν ὄρεα 
οονιφόεντα᾽ ἐξ ̓ Αϑόω δ᾽ ἐπὶ πόντον."“ καὶ ἐν τῷ κατα-- 
λόγῳ τὰς μὲν πόλεις οὐκ ἐφεξῆς λέγει" οὐ γὰρ ἀναγ- 

156 καῖον᾽ τὰ δὲ ἔϑνη ἐφεξῆς. ὁμοέως δὲ καὶ περὶ τῶν ἄπω-- 
ϑεν" Κύπρον Φοινίκην τε καὶ Αἰγυπτίους ἐπαληϑεὶς 
.»»,Αὐϑίοπάς 9᾽ ἱκόμην καὶ Σιδονέους καὶ Ἐρεμβούς καὶ 
»»ιβύην."“ ὅπερ καὶ Ἵππαρχος ἐπισημαίνεται. οἱ δ᾽ ἐφ᾽ 
ὧν τάξεως χρεία, ὁ μὲν τὸν Διόνυσον ἐπιόντα τὰ ἔϑνη 

90 φράξων,. ὁ δὲ τὸν Τριπτόλεμον τὴν κατασπειρομένην 
γῆν. τὰ μὲν πολὺ διεστῶτα συνάπτουσιν ἐγγύς, τὰ δὲ 
σννεχῆ διασπῶσι" .,λιπὼν δὲ ΜΠυδῶν τὰς πολυχρύσους 
γύας Φρυγῶν τε Περσῶν ϑ᾽ ἡλιοβλήτους πλάκας Βάκ- 
τριάτε τείχη, τήν τε δύσχειμον χϑόνα Μήδων ἐπελ-- 

35 θὼν ᾿Αραβίαν τ᾽ εὐδαίμονα.“ τοιαῦτα δὲ καὶ ὃ Τριπτό-- 
λεμος ποιεῖ. κἀν τοῖς κλίμασι δὲ κἀν τοῖς ἀνέμοις δια-- 
φαίνει τὸ πολυμαϑὲς τὸ περὶ τὴν γεωγραφίαν Ὅμη- ᾿ 
φος; ἐν ταῖς τοποϑεσίαις λέγων ἅμα καὶ ταῦτα πολλα-- 

ΒΞ οοαὐτὴ δὲ χϑαμαλὴ πανυπερτάτη εἶν. ἁλὶ κεῖται Ο. 28 
80, πρὸς ξόφον᾽ αἱ δέ τ᾽ ἄνευϑε πρὸς ἠώ τ᾽ ἠέλιόν τε."“ 

οδύω δέ τέ οἵ ϑύραι εἰσίν, αἴ μὲν πρὸς βορέαν, αἱ δ᾽ αὖ 
οπρὸς νότον."“,, εἴτ᾽ ἐπὶ δεξί ἴωσι πρὸς ἠῶ ̓  ᾿ ἠέλιόν τ, 



86 δ ωξο τις 

»ξἵτ᾽ ἐπ᾽ ἀριστερά τοί γε ποτὶ ξόφον.““ καὶ μὴν τὴν 
ἄγνοιάν γε τῶν τοιούτων τελείαν ἡγεῖται σύγχυσιν 
τῶν ἁπάντων᾽ ,»ὦ φίλοι. οὐ γάρ τ᾽ ἴδμεν, ὅπῃ ξόφος 
οὐδ᾽ ὅπῃ ἠώς, οὐδ᾽ ὅπῃ ἠέλιος.“ς κἀνταῦϑα δ᾽ εἰπόν-- 
τος εὖ τοῦ ποιητοῦ ,,βορέης καὶ ξέφυρος, τώ τε Θρή-- 5 
κηϑὲν ἄητον,““ οὐκ εὖ δεξάμενος ὃ αὐτὸς συκοφαντεῖ 
ὡς καϑόλου λέγοντος, ὅτι ὁ ξέφυρος ἐκ Θράκης πνεῖ, 
ἐκείνου λέγοντος οὐ καϑόλου., ἀλλ᾽ ὅταν κατὰ τὴν 
Θραᾳκίαν ϑάλατταν συμπέσωσι περὶ τὸν Μέλανα κόλ-- 
πον αὐτοῦ τοῦ Αἰγαίου μέρος οὖσαν. ἐπιστροφὴν γὰρ 10 
λαμβάνει πρὸς νότον ἀκρωτηριάξζουσα ἡ Θρῴκη καϑ᾽ 
ἃ συνάπτει τῇ Μακεδονίᾳ, καὶ προπίπτουσα εἰς τὸ 
πέλαγος τοὺς ξεφύρους ἐντεῦϑεν πνέοντας ἀποφαίνει 
τοῖς ἐν Θάσῳ καὶ Πήμνῳ καὶ Ἴμβρῳ καὶ Σαμοϑράκῃ 
καὶ τῇ περὶ αὐτὰς ϑαλάττῃ, καϑάπερ καὶ τῇ Αττικῇ 15 
ἀπὸ τῶν Σκειρωνίδων πετρῶν, ἀφ᾽ ὧν καὶ Σκείρωνες 
καλοῦνται οἵ ξέφυροι., καὶ μάλιστα οἵ ἀργέσται. οὐκ 
ἐνόησε δὲ τοῦτο Ἐρατοσϑένης, ὑπενόησε δ᾽ ὅμως. αὖ-- 
τὸς γοῦν ἐξηγεῖται τὴν ἐπιστροφὴν ἣν λέγω τῆς χώ-- 
ρας᾽ ὡς καϑόλου οὖν δέχεται, εἶτ᾽ ἀπειρίαν αἰτιᾶται 30 ᾿ 
τοῦ ποιητοῦ, ὡς τοῦ ξεφύρου μὲν ἀπὸ τῆς ἑσπέρας 
πνέοντος καὶ τῆς Ἰβηρίας. τῆς δὲ Θράκης ἐκεῖσε μὴ 
διατεινούσης. πότερον οὖν τὸν ξέφυρον ἀγνοεῖ ἀπὸ 
ἑσπέρας πνέοντα; ἀλλ᾽ ὅταν οὕτω φῇ, φυλάττει τὴν 
οἰκείαν αὐτοῦ τάξιν «σὺν δ᾽ εὖρός τε νότος τε πέδον 35 
ξέφυρός τε δυσαὴς καὶ βορέης" ““ ἢ τὴν Θράκην οὐκ 
οἷδε μὴ προπίπτουσαν πέραν τῶν Παιονικῶν καὶ Θετ-- 
ταλικῶν ὀρῶν; ἀλλὰ καὶ ταύτην τὴν ἐφεξῆς κατὰ τοὺς 
Θρᾷκας εἰδὼς καὶ κατονομάξων τήν τε παραλίαν καὶ 
τὴν μεσόγαιαν Μάγνητας μέν τινας καὶ Μαλιεῖς καὶ 80 
τοὺς ἐφεξῆς Ἕλληνας καταλέγει μέχρι Θεσπρωτῶν, 
ὁμυέως δὲ καὶ τοῖς Παίοσι τοὺς ὁμόρους Ζόλοπας καὶ 
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Σελλοὺς περὶ Ζ“ωδώνην μέχρις ᾿Αχελώου" Θρᾳκῶν 
δ᾽ οὐ μέμνηται περαιτέρω. εὐεπιφόρως δὲ ἔχει πρὸς 
τὴν ἐγγυτάτην καὶ γνωριμωτάτην ἑαυτῷ ϑάλατταν, 
ὡς καὶ ὅταν φῇ ..κινήϑη δ᾽ ἀγορὴ ὡς κύματα μακρὰ Ο. 39 

6 ϑαλάσσης πόντου Ἰκαρίοιο."“ 
Εἰσὶ δέ τινες οἵ φασιν εἶναι δύο τοὺς κυριωτάτους 51 

ἀνέμους βορέαν καὶ νότον, τοὺς δὲ ἄλλους κατὰ μι-- 
κρὰν ἔγκλισιν διαφέρειν, τὸν μὲν ἀπὸ ϑερινῶν ἀνα-- 
τολῶν εὗρον χειμερινῶν δὲ ἀπηλιώτην, δύσεων δὲ 

ο΄ χρϑερινῶν μὲν ξέφυρον χειμερινῶν δὲ ἀργέστην. τοῦ 
ὃὲ δύο εἶναι τοὺς ἀνέμους ποιοῦνται μάρτυρας Θρα-- 
συάλκην τε καὶ τὸν ποιητὴν αὐτὸν τῷ τὸν μὲν ἀργέ- 
στην τῷ νότῳ προσνέμειν ,,ἀργεστᾶο Νότοιο, “Ἅ τὸν δὲ 
ξέφυρον τῷ βορέᾳ ..βοφέης καὶ ξέφυρος. τώ τε Θρή- 

ι6 κηϑὲν ἄητον."ς φησὶ δὲ Ποσειδώνιος μηδένα οὕτως 
παραδεδωκέναι τοὺς ἀνέμους τῶν γνωρίμων περὶ 
ταῦτα, οἷον ᾿'ἀριστοτέλη Τιμοσϑένη Βίωνα τὸν ἀστρο-- 
λόγον᾽ ἀλλὰ τὸν μὲν ἀπὸ ϑερινῶν ἀνατολῶν καικίαν, 
τὸν δὲ τούτῳ κατὰ διάμετρον ἐναντίον λίβα ἀπὸ δύ- 

40 ὅεως ὄντα χειμερινῆς πάλιν δὲ τὸν μὲν ἀπὸ χειμε- 
ρινῆς ἀνατολῆς εὖρον, τὸν δ᾽ ἐναντίον ἀργέστην᾽ 
τοὺς δὲ μέσους ἀπηλιώτην καὶ ξέφυρον. τὸν δὲ ποιη- 
τὴν δυσαῆ μὲν ξέφυρον λέγειν τὸν ὑφ᾽ ἡμῶν καλού-- 
μενον ἀργέστην., λίγα δὲ πνέοντα ξέφυρον τὸν ὑφ᾽ 

96 ἡμῶν ξέφυρον., ἀργέστην δὲ νότον τὸν λευχόνοτον᾽ 
οὗτος γὰρ ὀλίγα τὰ νέφη ποιεῖ, τοῦ λοιποῦ νότου ὀλε-- 
ροῦ πως ὄντος. ,.οὧς ὁπότε ξέφυρος νέφεα στυφελίξῃ, 
ἀργεστᾶο νότοιο βαϑείῃ λαίλαπι τύπτων.“ τὸν γὰρ 
δυσαῆ ξέφυρον νῦν λέγει. ὃς εἴωϑε διασκιδνάναι τὰ 

,ι 80 ὑπὸ τοῦ λευκονότου συναγόμενα ἀσϑενῆ ὄντα, ἐπιϑέ- 
β τως τοῦ νότου νῦν ἀργέστου λεγομένου. ταῦτα μὲν 
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δὴ ἐν ἀρχῇ τοῦ πρώτου τῶν γεωγραφικῶν εἰρημένα 
τοιαύτην τινὰ τὴν ἐπανόρϑοωσιν ἔχει. 

92 Ἐπιμένων δὲ τοῖς περὶ Ὁμήρου ψευδῶς ὑπολη- 
φϑεῖσι καὶ ταῦτά φησιν, ὅτι οὐδὲ τὰ τοῦ Νείλου στό-- 
ματα οἷδε πλεέω ὄντα οὐδ᾽ αὐτὸ τοὔνομα, Ἡσίοδος δὲ δ 
οἶδε μέμνηται γάρ. τὸ μὲν οὖν ὄνομα εἰκὸς μήπω 
λέγεσϑαι κατ᾽ αὐτόν" τὰ δὲ στόματα εἰ μὲν ἦν ἀφανῆ 

Ξ καὶ ὀλίγοις γνώριμα ὅτι πλείω καὶ οὐχ ἕν, δοίη τις ἂν 
μὴ πεπύσϑαι αὐτόν εἰ δὲ τῶν κατ᾽ Αἴγυπτον τὸ γνω- 
οιμώτατον καὶ παραδοξότατον καὶ μάλιστα πάντων 10 
μνήμης ἄξιον καὶ ἱστορίας ὃ ποταμὸς καὶ ἦν καὶ ἐστίν, 
ὡς δ᾽ αὕτως αἴ ἀναβάσεις αὐτοῦ καὶ τὰ στόματα, τίς ἂν 
ἢ τοὺς ἀγγέλλοντας αὐτῷ ποταμὸν Αἴγυπτον καὶ χώ-- 
ραν καὶ Θήβας Αἰγυπτίας καὶ Φάρον ὑπολάβοι μὴ 

ο δογνωρίζξειν ταῦτα, ἢ γνωρίζοντας μὴ λέγειν. πλὴν εἰ μὴ 15 
διὰ τὸ γνώριμον; ἔτι δ᾽ ἀπιϑανώτερον, εἰ τὴν μὲν 4- 
ϑιοπίαν ἔλεγε καὶ Σιδονίους καὶ Ἐρεμβοὺς καὶ τὴν 
ἔξω ϑάλατταν καὶ τὸ διχϑὰ δεδάσϑαι τοὺς «Αὐθίοπας, 
τὰ δ᾽ ἐγγὺς καὶ γνώριμα μή. εἰ δὲ μὴ ἐμνήσθη τούτων, 
οὐ τοῦτο σημεῖον τοῦ ἀγνοεῖν" οὐδὲ γὰρ τῆς αὐτοῦ 30 
πατρίδος ἐμνήσϑη οὐδὲ πολλῶν ἄλλων, ἀλλὰ μᾶλλον 
τὰ λίαν γνώριμα ὄντα φαίη τις ἂν δόξαι μὴ ἄξια μνή- 
μῆς εἶναι πρὸς τοὺς εἰδότας. 

23 ΣΟὐκ εὖδὲ οὐδὲ τοῦτο προφέρουσιν αὐτῷ το περὶ 
τῆς νήσου τῆς Φαρίας, ὅτι φησὶ πελαγίαν, ὡς κατ᾽ 35 
ἄγνοιαν λέγοντι" τοὐναντίον γὰρ κἂν μαρτυρίῳ χρή-- 
δαιτό τις τούτῳ πρὸς τὸ μὴ ἀγνοεῖσθαι μηδὲν ὑπὸ τοῦ 
ποιητοῦ τῶν εἰρημένων ἀρτίως περὶ τὴν Αἴγυπτον. 
γνοίης δ᾽ ἂν οὕτως" ἀλαξὼν δὴ πᾶς ὁ πλάνην αὑτοῦ 

διηγούμενος" τούτων δ᾽ ἦν καὶ ὁ Μενέλαος, ὃς ἀνα-- 80 

βεβηκὼς μέχρίς Αἰϑιόπων ἐπέπυστο τὰς ἀιαβάσεις 
τοῦ Νείλου καὶ τὴν χοῦν ὅσην ἐπιφέρει τῇ χώρᾳ. καὶ 
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τὸν πρὸ τῶν στομάτων πόρον ὅσον ἤδη προσχώσας 
τῇ ἠπείρῳ προστέϑεικεν, ὥστε εἰχότως ὑπὸ τοῦ Ἧρο-- 

,Ἁ, δότου καὶ τὴν ὅλην Αἴγυπτον τοῦ ποταμοῦ δῶρον λέ- 
γεσϑαι" κἂν εἰ μὴ τὴν ὅλην, τήν γε ὑπὸ τῷ ΖΙέλτα τὴν 

δ κάτω χώραν προσαγορενομένην. ἰστόρησε δὲ καὶ τὴν 
Φάρον πελαγίαν οὖσαν τὸ παλαιόν προσεψεύσατο δὴ 
καὶ τὸ πελαγίαν εἶναι, καίπερ μηκέτι πελαγίαν οὖσαν. 

ὁ δὲ ταῦτα διασκευάξων ὁ ποιητὴς ἦν ὥστ᾽ ἐκ τούτων 
εἰχάξειν ὅτε καὶ τὰς ἀναβάσεις ἤδει καὶ τὰ στόματα 

10 τοῦ Νείλου. ᾿ 

Ἢ δ᾽ αὐτὴ ἁμαρτία καὶ περὶ τοῦ ἀγνοεῖν τὸν 94 
ἰσθμὸν τὸν μεταξὺ τοῦ Αἰγυπτίου πελάγους καὶ τοῦ 
᾿Δραβίου κόλπου καὶ περὶ τοῦ ψευδῶς λέγεσϑαι ...4{- 
ϑίοπες, τοὶ διχϑὰ δεδαίαται ἔσχατοι ἀνδρῶν.“’ καὶ γὰρ 

16 τοῦτο ἐκείνου λέγοντος καλῶς ἐπιτιμῶσιν οἵ ὕστερον 
οὐκ εὖ. τοσούτου γὰρ δεῖ τοῦτ᾽ ἀληϑὲς εἶναι τὸ ἀγνο-- 
εἴν Ὅμηρον τὸν ἰσϑμὸν τοῦτον, ὥστε ἐκεῖνον μέν φημι 
μὴ εἰδέναι μόνον, ἀλλὰ καὶ ἀποφαένεσϑαι ἄντικρυς, 
τοὺς δὲ γραμματικοὺς μηδὲ λέγοντος ἐκείνου αἰσϑά-- 

20 νεσϑαι ἀπὸ ᾿4ριστάρχου καὶ Κράτητος τῶν κορυφαίων 
ἐν τῇ ἐπιστήμῃ ταύτῃ. εἰπόντος γὰρ τοῦ ποιητοῦ .,.41{- 
ϑίοπας, τοὶ διχϑὰ δεδαίαται. ἔσχατοι ἀνδρῶν," περὶ 
τοῦ ἐπιφερομένου ἔπους διαφέρονται, ὁ μὲν ̓ “ρέσταρ-- 
χος γράφων .,οἵ μὲν δυσομένου Ὑπερίονος. οἵ δ᾽ ἀνι- 

“ὅ ὄντος," ὁ δὲ Κράτης «ἠμὲν δυσομένου Ὑπερίονος, ἠδ᾽ 
ἀνιόντος,“ οὐδὲν διαφέρον πρὸς τὴν ἑκατέρου ὑπό-- Ο. 81 
ϑεσιν οὕτως ἢ ἐκείνως γράφειν. ὃ μὲν γὰρ ἀκολουϑῶν 
τοῖς μαϑηματικῶς λέγεσθαι δοκοῦσι τὴν διακεκαυμέ- 
νὴν ξώνην κατέχεσϑαί φησιν ὑπὸ τοῦ ὠκεανοῦ" παρ᾽ 

80 ἑχάτερον δὲ ταύτης εἶναι τὴν εὔκρατον, τήν τε καϑ' 
ἡμᾶς καὶ τὴν ἐπὶ ϑάτερον μέρος. ὥσπερ οὖν οἵ παρ᾽ 
ἡμῖν Αἰϑίοπες οὗτοι λέγονται οἵ πρὸς μεσημβρίαν κε-- 
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40 ει τ τ, 
κλιμένοι παρ᾽ βλην τὴν οἰκουμένην ἔσχατοι τῶν ἄλ-- 
λων παροιυχκϑῦντες τὸν ὠκεανόν, οὕτως οἴεται δεῖν καὶ 
πέραν τοῦ ὠκεανοῦ νοεϊσϑαίτινας Αἰθίοπας ἐσχάτους 
τῶν ἄλλων τῶν ἐν τῇ ἑτέρᾳ εὐκράτῳ, παροικοῦντας 
τὸν αὐτὸν τοῦτον ὠκεανόν " διττοὺς δὲ εἶναι καὶ διχϑὰ 5 
δεδάσϑαι ὑπὸ τοῦ ὠκεανοῦ. προσκεῖσϑαι δὲ τὸ ἠμὲν 
δυσομένου Ὑπερίονος, ἠδ᾽ ἀνιόντος .““ ὅτι τοῦ ξωδια-- 
κοῦ κατὰ κορυφὴν ὄντος ἀξὶ τῷ ἐν τῇ γῇ ξωδιακῷ, τού-- 
του δ᾽ οὐκ ἐκβαένοντος ἔξω τῆς Αἰθιόπων ἀμφοῖν τῇ 
λοξώσει, ἀνάγκη καὶ τὴν πάροδον τοῦ ἡλίου πᾶσαν ἐν 10 
τῷ πλάτει τούτῳ νοεῖσϑαι. καὶ τὰς ἀνατολὰς καὶ τὰς 
δύσεις συμβαίνειν ἐνταῦϑα ἄλλας ἄλλοις καὶ κατ ἄλλα 
ἢ ἄλλα σημεῖα. εἴρηκε μὲν οὕτως ἀστρονομικώτερον 
νομίσας" ἦν δὲ καὶ ἁπλούστερον εἰπεῖν αὐτὸ σώξοντα 
τὸ οὕτω διῃρῆσϑαι δίχα τοὺς Αἰϑίοπας. ὡς εἴρηται, 15 
ὅτι ἀφ᾽ ἡλίου ἀνιόντος μέχρι δύσεως ἐφ᾽ ἑκάτερα παρ-- 
οἰκοῦσι τῷ ὠκεανῷ «Αἰϑίοπες. τί οὖν διαφέρει πρὸς 
τὸν νοῦν τοῦτον ἢ οὕτως εἰπεῖν ὥσπερ αὐτὸς γράφει, 
ἢ ὡς ᾿Δρίσταρχος ..οἷ μὲν δυδσομένου Ὑπερίονος. οἵ 
δ᾽ ἀνιόντος; “Κ καὶ γὰρ τοῦτ᾽ ἐστὶ καὶ πρὸς δύσιν καὶ 30 
πρὸς ἀνατολὴν ἐφ᾽ ἑκάτερα τοῦ ὠκεανοῦ οἰκεῖν. ὁ 
δ᾽ ᾿ἀρέσταρχος ταύτην μὲν ἐκβάλλει τὴν ὑπόϑεσιν, 
δίχα δὲ μεμερισμένους οἴεται λέγεσϑαι τοὺς καϑ᾽ ἡμᾶς 
Αἰϑίοπας τοὺς τοῖς Ἕλλησι πρὸς μεσημβρίαν ἐσχά-- 
τους. τούτους δὲ μὴ μεμερίσϑαι δίχα ὥστε εἶναι δύο 25 
Αὐθιοπίας, τὴν μὲν πρὸς ἀνατολὴν τὴν δὲ πρὸς δύσιν, 
ἀλλὰ μίαν μόνην τὴν πρὸς μεσημβρίαν κειμένην τοῖς 
Ἕλλησιν, ἰδρυμένην δὲ κατ᾽ Αἴγυπτον. τοῦτο δὲ ἀγνο-- 
οὔντα τὸν ποιητήν, ὥσπερ καὶ τὰ ἄλλα, ὅσα εἴρηκεν 
᾿“πολλόδωρος ἐν τῷ περὶ νεῶν καταλόγου δευτέρῳ, 80 
καταψεύσασϑαι τῶν τόπων τὰ μὴ ὄντα. 

Πρὸς μὲν οὖν Κράτητα μακροῦ λόγου δεῖ καὶ ἴσως 
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οὐδὲν ὄντος πρὸς τὰ νῦν. ᾿Δριστάρχον᾽ δὲ τοῦτο μὲν 
ἐπαινῶμεν, διότι τὴν Κρατήτειον ἀφεὶς ὑπόϑεσιν δε-- 
χομένην πολλὰς ἐνστάσεις περὶ τῆς καϑ᾽ ἡμᾶς Αὐθιο-- 
πίας ὑπονοεῖ γεγονέναι τὸν λόγον᾽ τὰ δ᾽ ἄλλα ἐπισκο-- 

6 πῶμεν. καὶ πρῶτον ὅτι καὶ αὐτὸς μικρολογεῖται μάτην 
περὶ τῆς γραφῆς. καὶ γὰρ ἂν ἑκατέρως γράφηται, δύνα-- 
ται ἐφαρμόττειν τοῖς νοήμασιν αὐτοῦ. τί γὰρ διαφέρει 0. 82 
λέγειν ἢ οὕτως «δύο εἰσὶ καϑ᾽ ἡμᾶς Αἰϑίοπες. οἵ μὲν 
οοπρὸς ἀνατολὰς οἵ δὲ πρὸς δύσεις," ἡ οὕτως 9.καὶ γὰρ 

10 5Σπρὸς ἀνατολὰς καὶ πρὸς δύσεις :"6 ἔπειϑ᾽ ὅτι ψευδοῦς 
προΐσταται δόγματος. φέρε γὰρ τὸν ποιητὴν ἀγνοεῖν 
μὲν τὸν ἰσϑμόν. τῆς δὲ κατ᾽ Αἴγυπτον Αἰϑιοπίας με-- 
μνῆσϑαι ὅταν φῇ ...Δἰϑίοπας; τοὶ διχϑὰ δεδαίαται."" 
πῶς οὖν; οὐ διχϑὰ δεδαίαται οὕτως, ἀλλ᾽ ἀγνοῶν οὔ-- 

16 τῶς εἴρηκεν ὁ ποιητής; πότερ᾽ οὐδ᾽ ἡ Αϊγυπτος. οὐδ᾽ 
οἵ Αἰγύπτιοι ἀπὸ τοῦ Ζ]έλτα ἀρξάμενοι μέχρι πρὸς 
Συήνην ὑπὸ τοῦ Νείλου δίχα διήρηνται ,.οἱ μὲν δυσο--. 
μένου Ὑπερίονος, οἱ δ᾽ ἀνιόντος; ““ τί δ᾽ ἄλλο ἡ 4ἴ- 
γυπτός ἐστι πλὴν ἡ ποταμία, ἣν ἐπικλύξει τὸ ὕδωρ: 

90 αὕτη δ᾽ ἐφ᾽ ἑκάτερα τοῦ ποταμοῦ κεῖται πρὸς ἀνατο- 
λὴν καὶ δύσιν. ἀλλὰ μὴν ἡ Αἰϑιοπία ἐπ᾽ εὐϑείας ἐστὶ 
τῇ Αἰγύπτῳ καὶ παραπλησίως ἔχει πρός τε τὸν Νεῖλον 
καὶ τὴν ἄλλην φύσιν τῶν τόπων. καὶ γὰρ αὕτη στενή 
τέ ἐστι καὶ μακρὰ καὶ ἐπίκλυστος. τὰ δ᾽ ἔξω τῆς ἐπι- 

96 κλύστου ἔρημά τε καὶ ἄνυδρα καὶ σπανίως οἰκεῖσθαι 
δυνάμενα, τὰ μὲν πρὸς ἔω τὰ δὲ πρὸς δύσιν κεκλιμένα. 
πος οὖν οὐχὶ καὶ δίχα διήρηται; ἢ τοῖς μὲν τὴν ᾿Ασίαν 
ἀπὸ τῆς Διβύης διαιροῦσιν ἀξιόλογον τοῦϑ᾽ ὅριον 
ἐφάνη ὁ Νεῖλος, μῆκος μὲν ἀνατείνων ἐπὶ τὴν μεσημ-- 

80 βρίαν πλειόνων ἢ μυρίων σταδίων, πλάτος δέ, ὥστε 

19. ροβὶ ποταμία: νῆσος. 
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καὶ νήσους ἀπολαμβάνειν μυριάνδρους, ὧν μεγίστη 
ἡ Μερόη τὸ βασίλειον καὶ μητρόπολις τῶν Αἰϑιόπων, 
αὐτὴν δὲ τὴν Αἰθιοπίαν οὐχ ἱκανὸς ἦν διαιρεῖν δίχα; 
καὶ μὴν οἵ γε ἐπιτιμῶντες τοῖς τὰς ἠπείρους τῷ ποτα-- β 
μῷ διαιροῦσι τῶν ἐγκλημάτων τοῦτο μέγιστον προφέ- ὅ 
φουσιν αὐτοῖς, ὅτι τὴν Αἴγυπτον καὶ τὴν Αἰθιοπίαν 
διασπῶσι καὶ ποιοῦσι τὸ μέν τι μέρος ἑκατέρας αὐτῶν 
“Διβυκόν,. τὸ δ᾽ ᾿4σιατικόν " ἢ εἰ μὴ βούλονται τοῦτο, 
ἢ οὐ διαιροῦσι τὰς ἠπείρους ἢ οὐ τῷ ποταμῷ. 

426 Χωρὶς δὲ τούτων ἐστὶ καὶ ἄλλως διαιρεῖν τὴν 411-10 
ϑιοπίαν. πάντες γὰρ οἱ παραπλεύσαντες τῷ ὠκεανῷ 
τὴν Λιβύην. οἵ τε ἀπὸ τῆς Ἐρυϑρᾶς καὶ οἵ ἀπὸ τῶν 
στηλῶν, μέχρι ποσοῦ προελθόντες εἶτα ἀνέστρεψαν 
ὑπὸ πολλῶν ἀποριῶν κωλυόμενοι, ὥστε καὶ πίστιν 
κατέλιπον τοῖς πολλοῖς, ὡς τὸ μεταξὺ διείργουτο ἐἰσϑ-- 15 
μῷ᾽" καὶ μὴν σύφρους ἡ πᾶσα ᾿Ἵτλαντικὴ ϑάλαττα, 
καὶ μάλιστα ἡ κατὰ μεσημβρίαν. ἅπαντες δὲ οὗτοι τὰ 
τελευταῖα χωρία, ἐφ᾽ ἃ πλέοντες ἦλθον, ΑΑὐϑιοπικὰ 

0. 833 προσηγόρευσαν καὶ ἀπήγγειλαν οὕτως. τί οὖν ἄλογον, 
εἰ καὶ Ὅμηρος ὑπὸ τοιαύτης ἀκοῆς ἀχϑ εὶς δίχα διήρει, 30 
τοὺς μὲν πρὸς ἀνατολὴν λέγων. τοὺς δὲ πρὸς δύσιν, 
τῶν μεταξὺ οὐ γινωσκομένων εἴτε εἰσὶν εἴτε μὴ εἰσίν; 
ἀλλὰ μὴν καὶ ἄλλην τινὰ ἱστορίαν εἴρηκεν παλαιὰν 
Ἔφορος, ἧ οὐκ ἄλογον ἐντυχεῖν καὶ Ὅμηρον. λέγεσθαι 

γάρ φησιν ὑπὸ τῶν Ταρτησσίων Αἐϑίοπας τὴν Διβύην 25 
ἐπελθόντας μέχρι αὐάσεως τοὺς μὲν αὐτοῦ μεῖναι, 
τοὺς δὲ καὶ τῆς παραλίας κατασχεῖν πολλήν" τεκμαέρε-- 

ται δ᾽ ἐκ τούτου καὶ Ὅμηρον εἰπεῖν οὕτως .,.4ἰϑέοπες, 
τοὶ διχϑὰ δεδαίαται. ἔσχατοι ἀνδρῶν." 

2 Ταῦτα τε δὴ πρὸς τὸν “Αρίσταρχον λέγοι ἄν τις 80 
καὶ πρὸς τοὺς ἀκολουϑοῦντας αὐτῷ καὶ ἄλλα τούτων 
ἐπιεικέστερα, ἀφ᾽ ὧν τὴν πολλὴν ἄγνοιαν ἀφαιφήσεται 
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τοῦ ποιητοῦ. φημὶ γὰρ κατὰ τὴν τῶν ἀρχαίων Ἑλλή-- 
νῶν δόξαν, ὥσπερ τὰ πρὸς βορρᾶν μέρη τὰ γνώριμα 
ἑνὶ ὀνόματι Σκύϑας ἐκάλουν ἢ νομάδας, ὡς Ὅμηρος, 
ὕστερον δὲ καὶ τῶν πρὸς ἑσπέραν γνωσθέντων Κελτοὶ 

δ καὶ Ἴβηρες ἢ μικτῶς Κελτίβηρες καὶ Κελτοσκύϑαι 
προσηγορεύοντο, ὑφ᾽ ἕν ὄνομα τῶν καϑ᾽ ἕκαστα 
ἐθνῶν ταττομένων διὰ τὴν ἄγνοιαν. οὕτω τὰ μεσημ-- 
βρινὰ πάντα «Αἰϑιοπίαν καλεῖσθαι τὰ πρὸς ὠκεανῷ. 
μαρτυρεῖ δὲ τὰ τοιαῦτα. ὅ τε γὰρ Αἰσχύλος ἐν Προμη-- 

10 ϑεῖ τῷ λυομένῳ φησὶν οὕτω ,,φοινικόπεδόν τ᾽ ἐρυ- 
οοϑρᾶς ἱερὸν χεῦμα ϑαλάσσης, χαλκοκέραυνόν τε παρ᾽ 
οοὐκεανῷ λίμναν παντοτρόφον Αἰθιόπων. ἵν᾽ ὃ παντ-- 
οοὔπτας Ἥλιος αἰεὶ χρῶτ᾽ ἀϑάνατον κάματόν ϑ'᾽ ἵππων 
οο»ϑερμαῖς ὕδατος μαλακοῦ προχοαῖς ἀναπαύει.“ παρ᾽ 

156 ὅλον γὰρ τὸ μεσημβρινὸν κλίμα τοῦ ὠκεανοῦ ταύτην 
πρὸς τὸν ἥλιον ἴσχοντος τὴν χρείαν καὶ τὴν σχέσιν, 
παρ᾽ ὅλον καὶ τοὺς «ἰϑέοπας τάττων φαίνεται. ὅ 
τ᾽ Εὐριπίδης ἐν τῷ Φαέϑοντι τὴν Κλυμένην δοϑῆναί 
φησι .Μέροπι τῆσδ᾽ ἄνακτι γῆς, ἣν ἐκ τεϑρίππων ἀρ- 

90 »μάτων πρώτην χϑόνα Ἥλιος ἀνέσχων χρυσέᾳ βάλλει 
φλογί: καλοῦσι δ᾽ αὐτὴν γείτονες μελάμβροτοι Ἕω 
οφαεννὰς Ἡλίου θ᾽ ἱπποστάσεις.“" νῦν μὲν δὴ κοινὰς 
ποιεῖται τὰς ἱπποστάσεις τῇ τε Ἠοῖ καὶ τῷ Ἡλίῳ, ἐν δὲ 
τοῖς ἑξῆς πλησίον αὐτάς φησιν εἶναι τῇ οἰκήσει τοῦ 

45 Μέροπος καὶ ὅλῃ γε τῇ δραματουργίᾳ τοῦτο παρα--Ο. 84 
πέπλεκται, οὐ δή που τῆς κατ᾿ Δἴγυπτον ἴδιον ὄν, 
μᾶλλον δὲ τῆς παρ᾽ ὅλον τὸ μεσημβρινὸν κλίμα διη- 
κούσης παραλίας. ' 

Μηνύει δὲ καὶ Ἔφορος τὴν παλαιὰν περὶ τῆς “4- 28 
80 ϑιοπίας δόξαν, ὅς φησιν ἐν τῷ περὶ τῆς Εὐρώπης 

λόγῳ, τῶν περὶ τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν τόπων εἰς 
τέτταρα μέρη διῃρημένων. τὸ πρὸς τὸν ἀπηλιώτην Ἰν- 
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δοὺς ἔχειν, πρὸς νότον δὲ Αἰθίοπας, πρὸς δύσιν δὲ 
Κελτούς, πρὸς δὲ βορρᾶν ἄνεμον Σκύϑας. προστίϑησι 
δ᾽ ὅτι μείζων ἡ «Αἰθιοπία καὶ ἡ Σκυϑία" δοκεῖ γάρ, 
φησί, τὸ τῶν Αἰϑιόπων ἔϑνος παρατείνειν ἀπ᾽ ἀνατο-- 

λῶν χειμερινῶν μέχρι δυσμῶν, ἡ Σκυϑία δ᾽ ἀντίκειυ-- ὁ 
-- ται τούτῳ. ὅτι δ᾽ ὁ ποιητὴς ὁμόλογος τούτοις, καὶ ἐκ 

τῶνδε δῆλον ὅ ὅτι ἡ μὲν Ἰθάκη κεῖται »πρὸς ξόφον““ 
(ὅπερ ἐστὶ πρὸς ἄρκτον), οαΐ δέ τ᾽ ἄνευϑε πρὸς ἠῶ 
τ᾽ ἠέλιόν τε."6 ὅλον τὸ νότιον πλευρὸν οὕτω λέγων. 

καὶ ἔτι, ὅταν φῇ; »»δἶτ᾽ ἐπὶ δέξι᾽ ἴωσι πρὸς ἠῶ τ ̓ ἠέλμόν 10 
.»ἵε. εἴτ᾽ ἐπ᾿ ἀριστερὰ τοί γε ποτὶ ξόφον ἠερόεντα." καὶ 
πάλιν «ὦ φίλοι, οὐ γάρ τ᾽ ἴδμεν, ὅπῃ ξόφος. οὐδ᾽ 
οὅὗπῃ ἠώς, οὐδ᾽ ὅπῃ ἠέλιος φαεσίμβροτος εἶσ᾽ ὑπὸ 
γαῖαν, οὐδ᾽ ὅπῃ ἀννεῖται."“ περὶ ὧν λέγεται καὶ ἐν τοῖς 
περὶ τῆς Ἰθάκης λόγοις σαφέστερον. ὅταν οὖν φῇ 16 
»»Ζεὺς γὰρ ἐς ὠκεανὸν μετ᾽ ἀμύμονας Αἰϑιοπῆας χϑι- 
ξὸς ἔβη...“ κοινότερον δεκτέον καὶ τὸν. ὠκεανὸν τὸν 
καϑ' ὅλον τὸ μεσημβρινὸν κλέμα τεταμένον καὶ τοὺς 
Αἰθίοπας ᾧ γὰρ ἂν τόπῳ τοῦδε τοῦ κλίματος προσβά- 
λῃς τὴν διάνοιαν, καὶ ἐπὶ τῷ ὠκεανῷ ἔσῃ καὶ ἐπὶ τῇ 30 
Αἰθιοπίᾳ. οὕτω δὲ λέγει καὶ τὸ «τὸν δ᾽ ἐξ Αἰθιόπων 
ἀνιὼν τηλόϑεν ἐκ Σολύμων ὀρέων ἴδεν,““ ἴσον τῷ ἀπὸ 
μεσημβρινῶν τόπων, Σολύμους λέγων οὐ τοὺς ἐν τῇ 
Πισιδία, ἀλλ᾽ ὡς ἔφην πρότερον πλάσαι τινὰς ὁμωνύ-- 
μους, τοὺς ἀναλόγως ἔχοντας πρός τε τὸν πλέοντα ἐν 28 
τῇ σχεδίᾳ καὶ τοὺς ἐκεῖ μεσημβρινούς, ὡς ἂν Αἰὐθέο-- 
πας, ὡς οἵ Πισιδικοὶ πρός τε τὸν Πόντον καὶ τοὺς ὑπὲρ 
τῆς Αἰγύπτου “ἰθίοπας. οὕτω δὲ καὶ τὸν περὶ τῶν 
γεράνων λόγον κοινὸν ποιούμενός φησιν ..αἵ τ᾽ ἐπεὶ 
οὖν χειμῶνα φύγον καὶ ἀθέσφατον ὄμβρον, κλαγγῇ 80 

6. 86 ταί γε πέτονται ἐπ᾽ ὠκεανοῖο ῥοάων, ἀνδράσι Πυγ- 
ομαίοισι φόνον καὶ κῆρα φέρουσαι." οὐ γὰρ ἐν μὲν τοῖς 
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κατὰ τὴν Ἑλλάδα τόποις ὁρᾶται φερομένη ἡ γέρανος 
ἐπὶ τὴν μεσημβρίαν, ἐν δὲ τοῖς κατὰ τὴν Ἰταλίαν ἢ Ἰβη-- 
ρίαν οὐδαμῶς ἢ τοῖς κατὰ τὴν Κασπίαν καὶ Βακτρια- 
νήν. κατὰ πᾶσαν οὖν τὴν μεσημβρινὴν παραλίαν τοῦ 

δ ὠκεανοῦ παρατείνοντος, ἐφ᾽ ἅπασαν δὲ καὶ χειμοφυ-- 
γούντων, δέχεσϑαι δεῖ καὶ τοὺς Πυγμαίους μεμυϑευ- 
μένους κατὰ πᾶσαν. εἰ δ᾽ οἵ ὕστερον τοὺς Αἰθίοπας 
ἐπὶ τοὺς κατ᾽ Αἴγυπτον μόνους μετήγαγον καὶ τὸν 
“«ερὶ τῶν Πυγμαίων λόγον, οὐδὲν ἂν εἴη πρὸς τὰ πά- 

10λαι. καὶ γὰρ ̓ ἡχαιοὺς καὶ ᾿4ργείους οὐ πάντας μὲν νῦν 
φαμεν τοὺς στρατεύσαντας ἐπὶ Ἴλιον, Ὅμηρος δὲ καλεῖ 
πάντας. παραπλήσιον δέ ἐστιν ὃ λέγω καὶ περὶ τῶν 
δέχα διῃρημένων Αἰϑιόπων, ὅτι δεῖ δέχεσϑαι τοὺς 
παρ᾽ ὅλην διατείνοντας τὴν ὠκεανῖτιν ἀφ᾽ ἡλίου ἀνυ- 

1ὅ ὄντος μέχρι ἡλίου δυομένου. οἱ γὰρ οὕτω λεγόμενοι 
Αἰϑίοπες δίχα διήρηνται φυσικῶς τῷ ᾿Αραβίῳ κόλπῳ, 
ὡς ἂν μεσημβρινοῦ κύκλου τμήματι ἀξιολόγῳ, ποτα- 
μοῦ δίκην ἐν μήκει σχεδόν τι καὶ πεντακισχιλίων στα-- 
δέων ἐπὶ τοῖς μυρίοις. πλάτει δ᾽ οὐ πολὺ τῶν χιλίων 

30 μείξονι τῷ μεγίστῳ" πρόσεστι δὲ τῷ μήκει καὶ τὸ τὸν 
μυχὸν τοῦδε τοῦ κόλπου διέχειν τῆς κατὰ Πηλούσιον 
ϑαλάττης τριῶν ἢ τεττάρων ἡμερῶν [ὁδόν]. ἣν ἐπέχει ὁ 
ἰσϑμός. καϑάπερ οὖν οἵ χαριέστεροι τῶν διαιρούντων 
τὴν ᾿Ασίαν ἀπὸ τῆς Διβύης ὅρον εὐφυέστερον ἡγοῦν-- 

46 ται τοῦτον τῶν ἠπείρων ἀμφοῖν τὸν κόλπον ἢ τὸν 
Νεῖλον" τὸν μὲν γὰρ διήκειν παρ᾽ ὀλίγον παντελῶς 
ἀπὸ ϑαλάττης ἐπὶ θάλατταν, τὸν δὲ Νεῖλον πολλαπλαά-- 
σιον ἀπὸ τοῦ ὠκεανοῦ διέχειν, ὥστε μὴ διαιρεῖν τὴν 
᾿Ασίαν πᾶσαν ἀπὸ τῆς Διβύης" τοῦτον ὑπολαμβάνω 

δοτὸν τρόπον κἀγὼ τὰ μεσημβρινὰ μέρη πάντα καϑ' 
ὅλην τὴν οἰκουμένην δίχα διῃρῆσϑαι νομίσαι τὸν 
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ποιητὴν τῷ κόλπῳ τούτῳ. πῶς οὖν ἠγνόει τὸν ἰσϑμόν, 
ὃν οὗτος ποιεῖ πρὸς τὸ “ἰγύπτιον πέλαγος; 

29 Καὶ γὰρ δὴ καὶ τελέως ἄλογον, εἰ τὰς μὲν Αἰγυ-- 
πτίους Θήβας ἤδει σαφώς, αἵ διέχουσι τῆς καϑ᾽ ἡμᾶς 
ϑαλάττης σταδίους μικρὸν ἀπολείποντας ἀπὸ τῶν πεν- ὅ 
τακισχιλίων, τὸν δὲ μυχὸν τοῦ ᾿“ραβίου κόλπου μὴ 
ἤδει, μηδὲ τὸν ἐἰσϑμὸν τὸν κατ᾽ αὐτόν. πλάτος ἔχοντα 
οὐ πλειόνων ἢ χιλίων σταδίων πολὺ δ᾽ ἂν ἀλογώτε- 
ρον δόξειεν, εἰ τὸν μὲν Νεῖλον ἤδει ὁμωνύμως τῇ το-- 
σαύτῃ χώρα λεγόμενον, τὴν δ᾽ αἰτίαν μὴ ἑώρα τούτου᾽ 10 

Ὁ. 86 μάλιστα γὰρ ἂν προσπέσπτοι τὸ ῥηϑὲν ὑφ᾽ Ἡροδότου 
διότι δῶρον ἦν ἡ χώρα τοῦ ποταμοῦ καὶ διὰ τοῦτο 
ἠξιοῦτο τοῦ αὐτοῦ ὀνόματος. ἄλλως τε τῶν παρ᾽ ἔχά-- 
στοις ἰδίων ταῦτ᾽ ἐστὶ γνωριμώτατα. ἃ καὶ παραδο-- 
ξίαν ἔχει τινά, καὶ ἐν τῷ φανερῷ πᾶσίν ἐστι" τοιοῦτον 15 “ 
δ᾽ ἐστὶ καὶ ἡ τοῦ Νείλου ἀνάβασις καὶ ἡ πρόσχωσις 
τοῦ πελάγους. καὶ καϑάπερ οἱ προσαχϑέντες πρὸς τὴν 
“ΔἌἴγυπτον οὐδὲν πρότερον ἱστοροῦσι περὶ τῆς χώρας, 
ἢ τὴν τοῦ Νείλου φύσιν διὰ τὸ τοὺς ἐπιχωρίους μήτε 
καινότερα τούτων λέγειν ἔχειν πρὸς ἄνδρας ξένους» 50 
μήτ᾽ ἐπιφανέστερα περὶ τῶν παρ᾽ αὐτοῖς" τῷ γὰρ ἴστο-- 
ρήσαντι περὶ τοῦ ποταμοῦ κατάδηλος καὶ ἡ χώρα γίνε-- 
ταῦ πᾶσα ὁποία τίς ἐστιν᾽ οὕτω καὶ οἵ πόρρωϑεν 
ἀκούοντες οὐδὲν πρότερον ἱστοροῦσι τούτου. προδ-- 
τίϑει οὖν τούτῳ καὶ τὸ φιλείδημον τοῦ ποιητοῦ καὶ τὸ 25 
φιλέχδημον, ὅπερ αὐτῷ μαρτυροῦσιν ὅσοι τὸν βίον 
ἀναγράφουσι, καὶ ἐξ αὐτῶν δὲ λαμβάνεται τῶν ποιη-- 
μάτὼν πολλὰ παραδείγματα τοῦ τοιούτου. οὗτος μὲν 
οὖν ἐκ πλεόνων ἐλέγχεται καὶ εἰδὼς καὶ λέγων ῥητῶς 
τὰ ῥητὰ καὶ σιγῶν τὰ λίαν ἐκφανῆ ἢ ἐπυϑέτως λέγων. 30 

80 Θαυμάξειν δὲ δεῖ τῶν Αἰγυπτίων καὶ Σύρων, 
πρὸς οὗς νῦν ἡμῖν ὁ λόγος, εἰ μηδ᾽ ἐκείνου λέγοντος 
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τὰ παρ᾽ αὐτοῖς ἐπιχώρια συνιᾶσιν, ἀλλὰ καὶ ἄγνοιαν 
αἰτιῶνται, ἦ αὐτοὺς ἐνόχους δείκνυσιν ὁ λόγος. ἁπλῶς 
δὲ τὸ μὴ λέγειν οὐ τοῦ μὴ εἰδέναι σημεῖόν ἐστιν οὐδὲ 
γὰρ τὰς τροπὰς τοῦ εὐρέπου λέγει οὐδὲ τὰς Θερμοπύ- 

6λας οὐδ᾽ ἄλλα πλείω τῶν γνωρίμων παρὰ τοῖς Ἔλλη-- 
σιν, οὐ μὴν ἠγνόει γε. ἀλλὰ καὶ λέγει, οὐ δοκεῖ δὲ τοῖς 
ἐθελοκωφοῦσιν, ὥστε ἐκείνους αἰτιατέον. ὁ ποιητὴς 
τοένυν διιπετέας καλεῖ τοὺς ποταμούς, οὐ τοὺς χει-- 
μάρρους μόνους, ἀλλὰ καὶ πάντας κοινῶς, ὅτι πλη- 

10 ροῦνται πάντες ἀπὸ τῶν ὀμβρίων ὑδάτων ἀλλὰ τὸ 
κοινὸν ἐπὶ τῶν κατ᾿ ἐξοχὴν ἴδιον γένεται. ἄλλως γὰρ 
ἂν τὸν χειμάρρουν ἀκοῦοι τις διιπετῇῆ καὶ ἄλλως τὸν 
ἀέναον ἐνταῦϑα δὲ διπλασιάξει πως ἡ ἐξοχή. καὶ κα-- 
ϑάπερ εἰσί τινες ὑπερβολαὶ ἐπὶ ὑπερβολαῖς, ὡς τὸ κου-- 

16 φότερον εἶναι φελλοῦ σκιᾶς, δειλότερον δὲ λαγὼ ὥρυ- 
γός, ἐλάττω δ᾽ ἔχειν γῆν τὸν ἀγρὸν ἐπιστολῆς “αχω-- 
νικῆρ" οὕτως ἐξοχὴ ἐπὶ ἐξοχῇ συντρέχει ἐπὶ τοῦ διιπετὴ 
τὸν Νεῖλον λέγεσϑαι. ὁ μὲν γὰρ χειμάρρους ὑπερβέ- 
βληται τοὺς ἄλλους ποταμοὺς τῷ διιπετὴς εἶναι" ὁ δὲ, 

40 Νεῖλος καὶ τοὺς χειμάρρους ἐπὶ τοσοῦτον πληρούμε-- 
νος καὶ πλήϑους καὶ χρόνου. ὥστ᾽ ἐπεὶ καὶ γνώριμον 
ἦν τὸ πάϑος τοῦ ποταμοῦ τῷ ποιητῇ, ὡς παραμεμύυ- Ὁ. 81 
ϑήμεϑα, καὶ κέχρηται τῷ ἐπυϑέτῳ τούτῳ κατ᾽ αὐτοῦ, 
οὐκ ἄλλως δεκτέον ἢ ὡς εἰρήκαμεν. τὸ δὲ πλείοσι στό-- 

96 μασιν ἐκδιδόναι κοινὸν καὶ πλειόνων, ὥστ᾽ οὐκ ἄξιον 
μνήμης ὑπέλαβε, καὶ ταῦτα πρὸς εἰδότας" καϑάπερ 
οὐδ᾽ ᾿Δλκαῖος, καίτοι φήσας ἀφῖχϑαι καὶ αὐτὸς εἰς 4ἴ- 
γυπτον. αἵ δὲ προσχώσεις καὶ ἐκ τῶν ἀναβάσεων μὲν᾽ 
δύνανται ὑπονοεῖσϑαι καὶ ἐξ ὧν δὲ εἶπε περὶ τῆς Φά- 

δ0 ρου. ὁ γὰρ ἱστορῶν αὐτῷ περὶ τῆς Φάρου, μᾶλλον δὲ 
ἡ κοινὴ φήμη, διότι μὲν τότε τοσοῦτον ἀπεῖχεν ἀπὸ τῆς 
ἠπείρου ὅσον φησί, δρόμον νεὼς ἡμερήσιον, οὐκ ἂν 
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εἴη διατεϑρυλημένη ἐπὶ τοσοῦτον ἐψευσμένως. ὅτι δ᾽ 
ἡ ἀνάβασις καὶ αἵ προσχώδεις τοιαῦταί τινες. κοινό-- 
τερον πεπύσϑαι εἰκὸς ἦν᾽ ἐξ ὧν συνϑεὶς ὁ ποιητὴς 
ὅτι πλέον ἢ τότε ἀφειστήκει τῆς γῆς ἡ νῆσος κατὰ τὴν 
“Μενελάου παρουσίαν, προσέϑηκε παρ᾽ ἑαυτοῦ πολλα-- 5 
πλάσιον διάστημα τοῦ μυϑώδους χάριν. αἱ δὲ μυϑο- 
ποιίαι οὐκ ἀγνοίας σημεῖον δήπου" οὐδὲ τὰ περὶ τοῦ 
Πρωτέως καὶ τῶν Πυγμαίων. οὐδ᾽ αἱ τῶν φαρμά- 
κῶν δυνάμεις, οὐδ᾽ εἴ τι ἄλλο τοιοῦτον οἱ ποιηταὶ 
πλάττουσιν" οὐ γὰρ κατ᾽ ἄγνοιαν τῶν τοπικῶν λέγεται, 10 
ἀλλ ἡδονῆς καὶ τέρψεως χάριν. πῶς οὖν καὶ ἄνυδρον 
οὖσαν φησὶν ὕδωρ ἔχειν; .υ0ἐν δὲ λιμὴν εὔορμος, ὅϑεν 
»»τ᾽ ἀπὸ νῆας ἐΐσας ἐς πόντον βάλλουσιν ἀφυσσάμενοι 
μέλαν ὕδωρ.“ς ἀλλ᾽ οὔτε τὸ ὑδρεῖον ἐκλιπεῖν ἀδύνα-- 
τον οὔτε τὴν ὑδρείαν ἐκ τῆς νήσου γενέσϑαι φησίν, 15 
ἀλλὰ τὴν ἀναγωγὴν μόνην διὰ τὴν τοῦ λιμένος ἀρε-- 
τήν, τὸ δ᾽ ὕδωρ ἐκ τῆς περαίας ἀρύσασϑαι παρῆν, 
ἐξομολογουμένου πως τοῦ ποιητοῦ δὲ ἐμφάσεως. ὅτι 
πελαγίαν εἷπεν οὐ πρὸς ἀλήϑειαν ἀλλὰ πρὸς ὑπερβο-- 
λὴν καὶ μυϑοποιίαν. 90 

Ἐπεὶ δὲ καὶ τὰ περὶ τῆς πλάνης τῆς «Μενελάου λε-- 
χϑέντα συνηγορεῖν δοκεῖ τῇ ἀγνοίᾳ τῇ περὶ τοὺς τόπους 
ἐκείνους, βέλτιον ἴσως ἐστὶ τὰ ἐν τοῖς ἔπεσι τούτοις 
ξητούμενα προεκϑεμένους ἅμα ταῦτά τε διαστεῖλαι 
καὶ περὶ τοῦ ποιητοῦ ἀπολογήσασϑαι καϑαρώτερον. 96 
φησὶ δὴ πρὸς Τηλέμαχον ὁ Μενέλαος ϑαυμάσαντα τὸν 
τῶν βασιλείων κόσμον ..ἦ γὰρ πολλὰ παϑὼν καὶ πόλλ᾽ 
»»ἐπαληϑεὶς ἠγαγόμην ἐν νηυσί, καὶ ὀγδοάτῳ ἔτει ἦλ-- 
οϑον Κύπρον Φοινίκην τε καὶ Αἰγυπτίους ἐπαληϑ είς, 
»»“Πὐϑθίοπάς ϑ᾽ ἱκόμην καὶ Σιδονίους καὶ Ἐρεμβοὺς καὶ 80 
»»4ιβύην." ξητοῦσι δὲ πρὸς τίνας ἦλϑεν Αἰϑίοπας πλέ- 

Ο, 88 ὧν ἐξ Αἰγύπτου" οὔτε γὰρ ἐν τῇ καϑ' ἡμᾶς ϑαλάττῃ 
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- οἰκοῦσί τινες Αἰθίοπες, οὔτε τοῦ Νείλου τοὺς κατα- 
ράκτας ἦν διελθεῖν ναυσί: τίνες τε οἱ Σιδόνιοι" οὐ 
γὰρ οἵ γε ἐν Φοινίκῃ" οὗ γὰρ ἂν τὸ γένος προϑεὶς τὸ 
εἶδος ἐπήνεγκε᾽ τίνες τε οἱ Ἐρεμβοί" καινὸν γὰρ τὸ 

5 ὄνομα. ᾿Δριστόνικος μὲν οὖν ὁ καϑ' ἡμᾶς γραμματικὸς 
ἐν τοῖς περὶ τῆς Μενελάου πλάνης πολλῶν ἀναγέγρα-- 
φεν ἀνδρῶν ἀποφάσεις περὶ ἑκάστου τῶν ἐκκειμένων 

. κεφαλαίων" ἡμῖν δ᾽ ἀρκέσει κἂν ἐπιτέμνοντες λέγω-- 
μεν. οἱ μὲν δὴ πλεῦσαι φήσαντες εἰς τὴν Αἰϑιοπίαν 

10 οἵ μὲν περίπλουν τῶν διὰ Γαδείρων μέχρι τῆς Ἰνδικῆς 
εἰσάγουσιν, ἅμα καὶ τὸν χρόνον τῇ πλάνῃ συνοικει- 
οὔντες, ὃν φησιν ὅτι ὀγδοάτῳ ἔτει ἦλθον, οἵ δὲ διὰ 
τοῦ ἰσϑμοῦ τοῦ κατὰ τὸν 'ἀράβιον κόλπον, οἵ δὲ διὰ 
τῶν διωρύγων τινός. οὗὔτε δ᾽ ὁ περίπλους ἀναγκαῖος, 

Κι ὃν Κράτης εἰσάγει. οὐχ ὡς ἀδύνατος εἶναι (καὶ γὰρ 
[οὐδ᾽ ἡ Ὀδυσσέως πλάνη ἀδύνατος). ἀλλ᾽ ὅτι οὔτε 
πρὸς τὰς ὑποϑέσεις τὰς μαϑημὰτικὰς χρήσιμος οὔτε 
πρὸς τὸν χρόνον τῆς πλάνης. καὶ γὰρ ἀκούσιοι διατρι- 
βαὶ κατέσχον αὐτὸν ὑπὸ δυσπλοίας, φήσαντος ὅτι ἀπὸ 

40 ξξήκοντα νεῶν πέντε ἐλείφϑησαν αὐτῷ, καὶ ἑκούσιοι 
χρηματισμοῦ χάριν" φησὶ γὰρ ὁ Νέστωρ .,.ὡς ὁ μὲν 
οἔνϑα πολὺν βίοτον καὶ χρυσὸν ἀγείρων,. ἠλᾶτο ξὺν 
νηυσί: Κύπρον Φοινέκην τὸ καὶ Αἰγυπτίους ἐπαλη- 
»»ϑείς."ἐ ὅ τὸ διὰ τοῦ ἰσϑμοῦ πλοῦς ἢ τῶν διωρύγων λε-- 

“ὁ γόμενος μὲν ἠκούετο ἂν ἐν μύϑου σχήματι, μὴ λεγό-- 
μενος δὲ περιττῶς καὶ ἀπιϑέάνως εἰσάγοιτο ἄν. ἀπιϑά-- 
νῶς δὲ λέγω, ὅτι πρὸ τῶν Τρωικῶν οὐδεμία ἦν 
διῶρυξ τὸν δὲ ἐπιχειρήσαντα ποιῆσαι Σέσωστριν 
ἀποστῆναί φασι, μετεωροτέραν ὑπολαβόντα τὴν τῆς 

80 ϑαλάττης ἐπιφάνειαν. ἀλλὰ μὴν οὐδ᾽ ὁ ἰΙσϑμὸς ἦν 
πλόιμος" ἀλλ᾽ εἰκάξει ὁ Ἐρατοσϑένης οὐκ εὖ. μὴ γάρ 
πῶ τὸ ἔκρηγμα τὸ κατὰ τὰς στήλας γεγονέναι νομίξει" 

ΟΆ5Γ..ΤΆΑΒΟ Ϊ, ᾷ 



50 ΑΞ ἕξω: 

ὥστε ἐνταῦϑα μὴ συνάπτειν τὴν εἴσω θάλατταν τῇ 
ἐκτὸς καὶ καλύπτειν τὸν ἰσϑμὸν μετεωροτέραν οὖσαν. 
τοῦ δ᾽ ἐκρήγματος γενομένοῦ ταπεινωθῆναι καὶ ἀνα-- 
καλύψαι τὴν γῆν τὴν κατὰ τὸ Κάσιον καὶ τὸ Πηλούσιον 
μέχρι τῆς Ἐρυϑρᾶς. τίνα οὖν ἔχομεν ἱστορίαν περὶ τοῦ ὃ 

Ὁ. 39 ἐκρήγματος τούτου διότι πρὸ τῶν Τρωικῶν οὕπω 

82 

ὑπῆρχεν, ἵσως δ᾽ ὁ ποιητὴς ἅμα μὲν τὸν Ὀδυσσέα 
" 4 3 ᾿ , ον 

ταύτῃ διεκπλέοντα εἰς τὸν ὠκεανὸν πεποίηκεν ὡς ἤδη 
ἐκρήγματος γεγονότος, ἅμα δὲ εἰς τὴν Ἐρυϑρὰν τὸν 
Μενέλαον ἐκ τῆς «Αἰγύπτου ναυστολεῖ ὡς οὕπω γε- 10 
γονότος. ἀλλὰ καὶ τὸν Πρωτέα εἰσάγει λέγοντα αὐτῷ 
.ο»ἀλλά σ᾽ ἐς Ἠλύσιον πεδίον καὶ πείρατα γαίης ἀϑάνα-- 
τοι πέμψουσι.“ς ποῖα οὖν ; καὶ ὅτι ἑσπέριόν τινα λέγει 
τόπον τοῦτον ἔσχατον ὁ ξέφυρος παρατεϑεὶς δηλοῖ 
»ἀλλ αἰδὶ ξεφύροιο λιγὺ πνείοντας ἀήτας ὠκεανὸς 15 
ἀνίησι.“ς ταῦτα γὰρ αἰνίγματος πλήρη. 

Εἰ δ᾽ οὖν καὶ σύρρουν ποτὲ ὑπάρξαντα τὸν ἰσϑμὸν 
τοῦτον ὁ ποιητὴς ἱστορήκει, πόσῳ μείξονα ἂν ἔχοιμεν 
πίστιν τοῦ τοὺς Αὐϑίοπας διχϑὰ διῃρῆσϑαι, πορϑμῷ 
τηλικούτῳ διειργομένους; τίς δὲ καὶ χρηματισμὸς πα-- 30 
ρὰ τῶν ἔξω καὶ κατὰ τὸν ὠκεανὸν Αἰϑιόπων; ἅμα μὲν 
γὰρ ϑαυμάξουσι τοῦ κόσμου τῶν βασιλείων οἵ περὶ 
Τηλέμαχον τὸ πλῆϑος ὁ ἐστι ., χρυσοῦ τ᾽ ἠλέκτρου τε 
καὶ ἀργύρου ἠδ᾽ ἐλέφαντος.“ τούτων δ᾽ οὐδενὸς πλὴν 
ἐλέφαντος εὐπορία παρ᾽ ἐκείνοις ἐστέν. ἀπορωτάτοις 36 
τῶν ἁπάντων οὖσι τοῖς πλείστοις καὶ νομάσι. νὴ 4(α, 
ἀλλ ἡ ̓ 4ραβία προσῆν καὶ τὰ μέχρι τῆς Ἰνδικῆς τού--: 
τῶν δ᾽ ἡ μὲν εὐδαίμων κέκληται μόνη τῶν ἁπασῶν, 
τὴν δέ, εἰ καὶ μὴ ὀνομαστὶ καλοῦσιν, οὕτως ὑπολαμ- 
βάνουσί γε καὶ ἱστοροῦσιν ὦ ὡς εὐδαιμονεστάτην. τὴν 80 
μὲν οὖν Ἰνδικὴν οὐκ οἶδεν ἡ Ὅμηρος (εἰδὼς δὲ ἐμέμνη- 

το ἄν), τὴν δ᾽ ̓ Δραβίαν. ἣν εὐδαίμονα προσαγορεύ:-- 
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ουσιν οἱ νῦν, τότε δ᾽ οὐκ ἦν πλουσία, ἀλλὰ καὶ αὐτὴ 
ἄπορος καὶ ἡ πολλὴ αὐτῆς σκηνιτῶν ἀνδρῶν" ὀλίγη 
δ᾽ ἡ ἀρωματοφόρος, δὲ ἣν καὶ τοῦτο τοὔνομα εὕρετο 
ἢ χώρα διὰ τὸ καὶ τὸν φόρτον εἶναι τὸν τοιοῦτον ἐν 

5 τοῖς παρ᾽ ἡμῖν σπάνιον καὶ τίμιον. νυνὶ μὲν οὖν εὐ- 
ποροῦσι καὶ πλουτοῦσι διὰ τὸ καὶ τὴν ἐμπορίαν εἶναι 
πυκνὴν καὶ δαψιλῆ, τότε δ᾽ οὐκ εἰκός. αὐτῶν δὲ χάριν 
τῶν ἀρωμάτων ἐμπόρῳ μὲν καὶ καμηλίτῃ γένοιτ᾽ ἄν 
τις ἐκ τῶν τοιούτων φορτίων εὐπορία: Μενελάῳ ὃὲ 

[0 λαφύρων ἢ δωρεῶν ἔδει παρὰ βασιλέων καὶ δυναστῶν, 
ἐχόντων τε ἃ δώσουσι καὶ βουλομένων [διδόναι] διὰ 
τὴν ἐπιφάνειαν αὐτοῦ καὶ εὔκλειαν. οἵ μὲν οὖν “ἰγύ-- 
πτιοι καὶ οἵ πλησίον Αἰθίοπες καὶ άραβες οὔϑ᾽ οὕτω 
τελέως ἄβιοι οὔτ᾽ ἀνήκοοι τῆς τῶν ᾿Δτρειδῶν δόξης, 

15 καὶ μάλιστα διὰ τὴν κατόρϑωσιν τοῦ Ἰλιακοῦ πολέ- 
μου, ὥστ᾽ ἐλπὶς ἦν τῆς ἐξ αὐτῶν ὠφελείας" καδάπερ 6.40 
ἐπὶ τοῦ ϑώρακος τοῦ ᾿Δ4γαμέμνονος λέγεται .,. τόν 
ποτέ οἱ Κινύρης δῶκε ξεινήιον εἶναι" πεύϑετο γὰρ 
»»Κύπρονδε μέγα κλέος.““ καὶ δὴ καὶ τὸν πλείω χρόνον 

. 30 τῆς πλάνης λεκτέον μὲν ἐν τοῖς κατὰ Φοινίκην καὶ Συ- 

ρίαν καὶ Αἴγυπτον καὶ Λιβύην γενέσϑαι καὶ τὰ περὶ 
Κύπρον χωρία καὶ ὅλως τὴν καϑ' ἡμᾶς παραλίαν καὶ 
τὰς νήσους καὶ γὰρ ξένια παρὰ τούτοις καὶ τὸ βίᾳ καὶ 
τὸ ἐκ λεηλασίας πορίσασϑαι, καὶ μάλιστα παρὰ τῶν 

δὅ συμμαχησάντων τοῖς Τρωσίν, ἐντεῦϑεν ἦν. οἱ δ᾽ ἐκτὸς 
καὶ πόρρω βάρβαροι οὐδεμίαν τοιαύτην ὑπηγόρευον 
ἐλπίδα. εἰς οὖν τὴν Αἰϑιοπίαν ἀφῖχϑαι λέγεται ὁ Με- 
νέλαος. οὐχ ὅτι. .... μέχρι τῶν ὅρων τῶν πρὸς 4ἴ- 
γύπτῳ. τάχα μὲν γὰρ καὶ πλησιαίτεροι ἦσαν ταῖς Θή- 

80 βαις οἱ τότε ὅροι, ἀλλὰ καὶ οἱ νῦν πλησίον εἰσίν, οἵ 
κατὰ Σνήνην καὶ τὰς Φίλας" ὧν ἡ μὲν τῆς Αἰγύπτου 
ἐστίν, αἱ δὲ Φίλαι κοινὴ κατοικία τῶν Αἰθιόπων καὶ 
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τῶν Αἰγυπτίων. ὁ οὖν εἰς Θήβας ἀφιγμένος εἰ καὶ μέ-- 
χρι τῶν ὅρων ἀφῖκτο ἢ καὶ περαιτέρω τῶν Αἰϑιόπων, 
καὶ ταῦτα τῇ βασιλικῇ ξενίᾳ χρώμενος, οὐδὲν ἄλογον. 
οὕτω δὲ καὶ Κυκλώπων εἰς γαῖαν ἀφῖχϑαί φησιν ὁ 
Ὀδυσσεύς. μέχρι τοῦ σπηλαίου προεληλυϑὼς ἀπὸ ϑα--Ὁ 
λάττης ἐπ᾽ ἐσχατιᾶς γὰρ ἱδούσϑαί που λέγει. καὶ εἰς 
«Αἰολίαν δὲ καὶ Δαιστρυγόνας καὶ τοὺς ἄλλους, ὅπου 
ποτὲ καὶ καϑωρμέσατο , ἐκεῖσέ φησιν ἀφῖχϑαι. καὶ ὁ 
Μενέλαος οὖν οὕτως εἰς Αἰθιοπίαν ἧκεν, οὕτω δὲ καὶ 

δίς Αιβύην, ὅτι προσέσχε τόποις τισίν" ἀφ᾽ οὗ καὶ ὃ 10 
κατὰ τὴν ̓ Δρδανίαν λιμὴν τὴν ὑπὲρ Παραιτονίου Με- 

, νέλαος καλεῖται. 

88 Εἰ δὲ Φοίνικας εἰπὼν ὀνομάξει καὶ Σιδωνίους 
τὴν μητρόπολιν αὐτῶν σχήματι συνήϑει χρῆται, ὡς 
.» Τρῶας τε καὶ Ἕκτορα νηυσὶ πέλασσε ,“" καί .»οὐ γὰρ 16 
»9» ἔτ᾽ Οἰνῆος μεγαλήτορος υἱέες ἦσαν. οὐδ᾽ ἄρ᾽ ἔτ᾽ 
αὐτὸς ἔην, ϑάνε δὲ ξανϑὸς Μελέαγρος .““ καί “πδην 
.9 δ᾽ ἵκανεν καὶ Γάργαρον.“ καί .. οἵ δ᾽ Εὔβοιαν ἔχον 
.9 καὶ Χαλκίδα τ᾽ Εἰρέτριάν τε."( χαὶ Σαπφώ ..ἥ σε Κύ- 
προς ἢ Πάφος ἢ Πάνορμος.“ καίτοι καὶ ἄλλο τι ἦν τὸ 20 
ποιῆσαν καίπερ ἤδη μνησϑέντα τῆς Φοινίκης ἰδίως πά- 
λιν καὶ τὴν Σιδῶνα συγκαταλέξαι. πρὸς μὲν γὰρ τὸ τὰ 

ἐφεξῆς ἔϑνη καταλέξαι ἱκανῶς εἶχεν οὕτως εἰπεῖν, Κύ- 
οπρον Φοινίκην τε καὶ Αἰγυπτίους ἐπαληδ εὶς Αἰθίοπας 

Ο. 41 .539᾽ ἱκόμην“ ἕνα δ᾽ ἐμφήνῃ καὶ τὴν παρὰ τοῖς Σιδωνίοις 25 
ἀποδημίαν τὴν ἐπὶ πλέον γενομένην, καλῶς εἶχεν εἴτ᾽ 
ἀναλαβεῖν εἴτε καὶ παραλαβεῖν " ἐμφαίνει [δὲ] διὰ τῶν 
ἐπαίνων τῆς παρ᾽ αὐτοῖς εὐτεχνίας καὶ τοῦ τὴν Ἑλένην 
προεξενῶσϑαι τοῖς ἀνθρώποις μετὰ ᾿4“λεξάνδρου᾽ διό-- 
περ παρὰ τῷ ᾿Δλεξανδρῳ πολλὰ τοιαῦτα ἀποκείμενα 80 

22. γροβὶ συγκαταλέξαι: φησὶν ὅπερ ζητοῦσιν ἔνιοι, 
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λέγει «οὖνϑ᾽ ἔσαν οἱ πέπλοι παμποίκιλοι, ἔργα γυναι- 
"Κὧν Σιδονίων, ἃς αὐτὸς ᾿4λέξανδρος ϑεοειδὴς ἤγαγε 
»οΣιδονίηϑεν τὴν ὁδόν, ἣν Ἑλένην περ ἀνήγαγε" ““ καὶ 
παρὰ τῷ Μενελάφ᾽ λέγει γὰρ πρὸς Τηλέμαχον .. δώ-- 

6 οσω τοι κρητῆρα τετυγμένον᾽ ἀργύρξος δὲ ἐστὶν ἅπας, 
υχρυσῷ δ᾽ ἐπὶ χείλεα κεκράανται. ἔργον δ᾽ Ἡφαίστοιο" 
“πόρεν δέ ἕ φαίδιμος ἥρως Σιδονίων βασιλεύς, δὅϑ᾽ ξὸς 
οδόμος ἀμφεκάλυψε κεῖσέ με νοστήσαντα.““ δεῖ δὲ δέ- 
ξασϑαι πρὸς ὑπερβολὴν εἰρημένον τὸ Ἡφαίστου ἔρ- 

1Ί0γον, ὡς λέγεται ᾿4ϑηνᾶς ἔργα τὰ καλὰ καὶ Χαρίτων 
καὶ Μουσῶν. ἐπεὶ ὅτι γε οἵ ἄνδρες ἦσαν καλλίτεχνοι, 
δηλοῖ τὸν κρατῆρα ἐπαινῶν, ὃν ὁ Εὔνεως ἔδωκεν ἀντὶ 
“Μυκάονος" φησὶ γάρ ..κάλλει ἐνίκα πᾶσαν ἐπὶ αἷαν 
οπολλόν᾽ ἐπεὶ Σιδόνες πολυδαίδαλοι εὖ ἤσκησαν, Φοί- 

16 ,,νικὲς δ᾽ ἄγον ἄνδρες." 
Περὶ δὲ τῶν Ἐρεμβῶν πολλὰ Ὧν εἴρηται, πιϑα- 

νώτατοι ὃ εἰσιν οἵ νομίξοντες τοὺς Ἄραβας λέγεσϑαι. 
. Ζήνων δ᾽ ὁ ἡμέτερος καὶ γράφει οὕτως »»Αὐϑίοπάς 9᾽ 
ἱκόμην καὶ Σιδονίους “Δραβᾶς τε. “ τὴν μὲν οὖν γρα- 

90 φὴν οὐκ ἀνάγκη κινεῖν παλαιὰν οὖσαν" αἰτιᾶσϑαι δὲ 
βέλτιον τὴν τοῦ ὀνόματος μετάπτωσιν πολλὴν καὶ ἐπι-- 
πολαίαν οὖσαν ἐν πᾶσι τοῖς ἔϑνεσιν. ἀμέλει δὲ καὶ 
ποιούσί τινες παραγραμματίξοντες. ἄριστα δ᾽ ἂν δό- 
ξειεν εἰπεῖν ὁ Ποσειδώνιος κἀνταῦϑα ἀπὸ τῆς τῶν 

οὅ ἐθνῶν συγγενείας καὶ κοινότητος ἐτυμολογῶν. τὸ γὰρ 
τῶν ᾿Δρμενίων ἔϑνος καὶ τὸ τῶν Σύρων καὶ ᾿ἀράβων 
πολλὴν ὁμοφυλίαν ἐμφαίνει κατά τὸ τὴν διάλεκτον καὶ 
τοὺς βίους καὶ τοὺς τῶν σωμάτων χαρακτῆρας, καὶ 

μάλιστα καϑὸ πλησιόχωροί εἰσι. δηλοῖ δ᾽ ἡ Μεσοπο- 
80 ταμία ἐκ τῶν τριῶν συνεστῶσα τούτων ἐϑνῶν᾽ μάλι- 

στὰ γὰρ ἐν τούτοις ἡ ὁμοιότης διαφαίνεται. εἰ δὲ τις 
παρὰ τὰ κλίματα γίνεται διαφορὰ τοῖς προσβόρροις 

84 
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ἐπὶ πλέον πρὸς τοὺς μεσημβρινοὺς καὶ τούτοις πρὸς 
μέσους τοὺς ὅρους, ἀλλ᾽ ἐπικρατεῖ γε τὸ κοινόν. καὶ οἵ 

0. 42 «σσύριοι δὲ καὶ οἱ ᾿ἀριανοὶ παραπλησίως πῶς ἔχουσι. 

δό 

καὶ πρὸς τούτους καὶ πρὸς ἀλλήλους. εἰκάξει γε δὴ καὶ 
τὰς τῶν ἐθνῶν τούτων κατονομασίας ἐμφερεῖς ἀλλή-- δ 
λαις εἶναι. τοὺς γὰρ ὑφ᾽ ἡμῶν Σύρους καλουμένους 
ὑπὶ αὐτῶν τῶν Σύρων ᾿Δρμενίους. καὶ ᾿Φραμμαίους 
καλεῖσϑαι" τούτῳ δ᾽ ἐοικέναι τοὺς ᾿Δρμενίους καὶ τοὺς 
ἤάραβας καὶ Ἐρεμβούς, τάχα τῶν πάλαι Ἑλλήνων οὕτω 
καλούντων τοὺς ΄ἄραβας, ἅμα καὶ τοῦ ἐτύμου συνερ-- τὸ 
γοῦντος πρὸς τοῦτο. ἀπὸ γὰρ τοῦ εἰς τὴν ἔραν ἐμβαί- 
νεῖν τοὺς Ἐρεμβοὺς ἐτυμολογοῦσιν οὕτως οἷ πολλοί, 
οὺς μεταλαβόντες οἵ ὕστερον ἐπὶ τὸ σαφέστερον Τρω-- 
γλοδύτας ἐκάλεσαν" οὗτοι δέ εἰσιν ᾿ἀράβων οἱ ἐπὶ 
ϑάτερον μέρος τοῦ ᾿Δἀραβίου κόλπου κεκλιμένοι. τὸ 16 
πρὸς Αἰγύπτῳ καὶ Αἰθιοπίᾳ. τούτων δ᾽ εἰκὸς μεμνῆ-- 
σϑαι τὸν ποιητὴν καὶ πρὸς τούτους ἀφῖχϑαι λέγειν τὸν 
Μενέλαον, καϑ' ὃν τρόπον εἴρηται καὶ πρὸς τοὺς “4ἐ- 
ϑίοπας" τῇ γὰρ Θηβαΐδι καὶ οὗτοι πλησιάξουσιν' 
ὁμοίως οὐκ ἐργασίας οὐδὲ χρηματισμοῦ χάριν τούτων 90 
ὀνομαζομένων (οὐ πολὺ γὰρ ἦν τοῦτο), ἀλλὰ τοῦ μή-- 
κους τῆς ἀποδημίας καὶ τοῦ ἐνδόξου" ἔνδοξον γὰρ 
τοσοῦτον ἐκτοπίσαι. τοιοῦτον δὲ καὶ τὸ «πολλῶν ἀν-- 
ϑρώπων ἴδεν ἄστεα καὶ νόον ἔγνω,“ καὶ τὸ .,ἦ γὰρ 
πολλὰ παϑὼν καὶ πόλλ᾽ ἐπαληϑεὶς ἡἠγαγόμην.“ς Ἡσίο-- 56 
δος δ᾽ ἐν Καταλόγω φησί ., καὶ κούρην 'άράβοιο, τὸν 
οἸ ρμάων ἀκάκητα γείνατο καὶ Θρονίη. κούρη Βήλοιο 
ο»οἄνακτος.“Κ οὕτω δὲ καὶ Στησίχορος λέγει. εἰκάξειν 
οὖν ἐστιν ὅτι ἀπὸ τούτου καὶ ἢ χώρα ᾿Δραβία ἤδη 
τότε ὠνομάζετο, κατὰ δὲ τοὺς ἤρωας τυχὸν ἴσως 80 
οὕπω. 

Οἱ δὲ πλάττοντες ᾿Ερεμβοὺς ἴδιόν τι ἔϑνος “4ἐ91ι0-- 
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σαικὸν καὶ ἄλλο Κηφήνων καὶ τρίτον Πυγμαίων και 
ἄλλα μυρία ἧττον ἂν πιστεύοιντο, πρὸς τῷ μὴ ἀξιο-- 
πέίστῳ καὶ σύγχυσίν τινα ἐμφαίνοντες τοῦ μυϑικοῦ καὶ 
ἱστορικοῦ ὀχήματος. ὅμοιοι δ᾽ εἰσὶ τούτοις καὶ οἱ Σὲ- 

ὅ δονέους ἐν τῇ κατὰ Πέρσας ϑαλάττῃ διηγούμενοι ἢ 
ἀλλοθϑέπου τοῦ ὠκεανοῦ, καὶ τὴν τοῦ Μενελάου πλά-- 
νὴν ἐξωκεανίξοντες" ὁμοίως δὲ καὶ τοὺς Φοίνικας. τῆς 

δ᾽ ἀπιστίας αἴτιον οὐκ ἐλάχιστόν ἐστι τὸ ἐναντιοῦσϑαι 
ἀλλήλοις τοὺς λέγοντας. οἵ μὲν γὰρ καὶ τοὺς Σιδονί- 

Ἰθὸ ους τοὺς καϑ' ἡμᾶς ἀποίκους εἶναι τῶν ἐν τῷ ὠκεανῷ 
φασί, προστιϑέντες καὶ διὰ τί Φοίνικες ἐκαλοῦντο, ὅτι 
καὶ ἡ ϑάλαττα ἐρυϑρά᾽ οἵ δ᾽ ἐκείνους τούτων. εἰσὶ δ᾽ 
οἵ καὶ τὴν “ἰϑιοπίαν εἰς τὴν καϑ᾿ ἡμᾶς Φοινίκην με-- 
τάγουσι καὶ τὰ περὶ τὴν ᾿ἀνδρομέδαν ἐν Ἰόπῃ συμβῆ- 

16 ναί φασιν οὐ δήπου κατ ἄγνοιαν τοπικὴν καὶ τούτων 
λεγομένων, ἀλλ᾽ ἐν μύϑου μᾶλλον σχήματι" καϑάπερ 
καὶ τῶν παρ᾽ Ἡσιόδῳ καὶ τοῖς ἄλλοις, ἃ προφέρει ὁ 
᾿“πολλόδωρος, οὐδ᾽ ὃν τρόπον παρατίϑησι τοῖς Ὁμή-- 
ρου ταῦτα εἰδώς. τὰ μὲν γὰρ Ὁμήρου τὰ περὶ τὸν 

20 Πόντον καὶ τὴν Αἴγυπτον παρατύϑησιν ἄγνοιαν αἷ-- 
τιώμενος, ὡς λέγειν μὲν τὰ ὄντα βουλομένου, μὴ λέ- 
γοντος δὲ τὰ ὄντα, ἀλλὰ τὰ μὴ ὄντα ὡς ὄντα κατ᾽ 
ἄγνοιαν. Ἡσιόδου δ᾽ οὐκ ἄν τις αἰτιάσαιτο ἄγνοιαν, 
ἡμίκυνας λέγοντος καὶ μακροκεφάλους καὶ πυγμαί- 

4οους" οὐδὲ γὰρ αὐτοῦ Ὁμήρου ταῦτα μυϑεύοντος, ὧν 
εἰσι καὶ οὗτοι οἱ πυγμαῖοι, οὐδ᾽ ᾿Αλκμᾶνος στεγανό- 
ποδὰς ἱστοροῦντος. οὐδ᾽ Αἰσχύλου κυνοκεφάλους καὶ 
στερνοφϑάλμονς καὶ μονομμάτους, ὅπου γε οὐδὲ 
τοῖς πεξῇ συγγράφουσιν ἐν ἱστορίας σχήματι προσέχο-- 

ϑομὲν περὶ πολλῶν, κἂν μὴ ἐξομολογῶνται τὴν μυϑο-- 
γραφέαν. φαίνεται γὰρ εὐϑὺς ὅτι μύϑους παραπλέ- 
κουσιν ἑκόντες οὐκ ἀγνοίᾳ τῶν ὄντων, ἀλλὰ πλάσει 

Ο. 45 
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τῶν ἀδυνάτων τερατείας καὶ τέρψεως χάριν. δοκοῦσι 
ὃὲ κατ ἄγνοιαν. ὅτι μάλιστα καὶ πιϑανῶς τὰ τοιαῦτα 
μυϑεύουσι περὶ τῶν ἀδήλων καὶ τῶν ἀγνοουμένων. 
Θεύπομπος δὲ ἐξομολογεῖται φήσας ὅτι καὶ μύϑους 
ἐν ταῖς ἱστορίαις ἐρεῖ, κρεῖττον ἢ ὡς Ἡρόδοτος καὶ ὅ 
Κτησίας καὶ “Ἑλλάνικος καὶ οἵ τὰ Ἰνδικὰ συγγρά- 
ψαντες. 

86 Περὶ δὲ τῶν τοῦ ὠκεανοῦ παϑῶν εἴρηται μὲν ἐν 
μυὔϑου σχήματι" καὶ γὰρ τούτου στοχάξεσϑαι δεῖ τὸν 
ποιητήν. ἀπὰ γὰρ τῶν ἀμπώτεων καὶ τῶν πλημμυρί- 1ὸ 
δων ἡ Χάρυβδις αὐτῷ μεμύϑευται, οὐδ᾽ αὐτὴ παν-- 
τάπασιν Ὁμήρου πλάσμα οὖσα, ἀλλ᾽ ἀπὸ τῶν ἱστορου-- 
μένων περὶ τὸν Σικελικὸν πορϑμὸν διεσκευασμένη. 
εἰ δὲ δὶς τῆς παλιρροίας γινομένης καϑ' ἑκάστην ἡμέ- 
ραν καὶ νύκτα ἐκεῖνος τρὶς εἴρηκε οοτρὶς μὲν γάρ τ΄ 15 
οοἀνίησιν ἐπ᾽ ἥματι, τρὶς δ᾽ ἀναροιβδεῖ,“( λέγοιτ᾽ ἂν καὶ 
οὕτως" οὐ γὰρ κατ᾽ ἄγνοιαν τῆς ἱστορίας ὑποληπτέον 
λέγεσϑαι τοῦτο, ἀλλὰ τραγῳδίας χάριν καὶ φόβου, ὃν 
ἡ Κίρκη πολὺν τοῖς λόγοις προστίθησιν ἀποτροπῆς 
χάριν, ὥστε καὶ τὸ ψεῦδρς παραμίγνυσϑαι. ἐν αὐτοῖς 20 
γοῦν τοῖς ἔπεσι τούτοις εἴρηκε μὲν οὕτως ἡ Κίρκη 

οτρὶς μὲν γάρ τ' ἀνίησιν ἐπ᾿ ἤματι, τρὶς δ᾽ ἀναροιβδεῖ 
υδεινόν᾽ μὴ σύ γε κεῖθι τύχοις, ὅτε ῥοιβδήσειε᾽ οὐ 
»)άρ κεν ῥύσαιτό σ᾽ ὑπὲκ κακοῦ οὐδ᾽ Ἐνοσίχϑων. (ὁ καὶ 
μὴν παρέτυχέ τε τῇ ἀναρροιβδήσει ὁ Ὀδυσσεὺς καὶ 96 

0.44 οὐκ ἀπώλετο, ὥς φησιν αὐτός ..ἡ μὲν ἀνερροίβδηδε 
»»ϑαλάσσης Σλβυρὸν ὕδωρ" αὐτὰρ ἐγὼ ποτὶ μακρὸν 
»ἐρινεὸν ὑψόσ᾽ ἀερϑείς, τῷ προσφὺς ἐχόμην, ὡς νυκτε-- 
ο»θές.“. εἶτα περιμείνας τὰ ναυάγια καὶ λαβόμενος πάλιν 
ἀὐτῶν σώξεται, ὥστ᾽ ἐψεύσατο ἡ Κίρκη. ὡς οὖν τοῦ-- 30 
το, κἀκεῖνο τὸ οτρὶς μὲν γάρ τ᾽ ἀνίησιν ἐπ ἤματι“ ἀντὶ 
τοῦ δίς, ἅμα καὶ τῆς ὑπερβολῆς τῆς τοιαύτης συνή-- 
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ϑους πᾶσιν οὔσης, τρισμακαρίους καὶ τρισαϑλίους λε-- 
γόντων᾽ καὶ ὁ ποιητής οςτρισμάκαρες ΖΙαναοί,"ς καί 
οοἀσπασίη τρίλλιστος,““.,.τριχϑά τε καὶ τετραχϑά." ἴσως 
δ᾽ ἄν τις καὶ ἀπὸ τῆς ὥρας τεκμήραιτο, ὅτι ὑπαινίττε-- 

5 ταίπως τὸ ἀληϑές' μᾶλλον γὰρ ἂν ἐφαρμόττοι τῷ δὲς 
γενέσϑαι τὴν παλίρροιαν κατὰ τὸν συνάμφω χρόνον, 
τὸν ἐξ ἡμέρας καὶ νυκτός, ἢ τῷ τρὶς τοσοῦτον χρόνον 
μεῖναι τὰ ναυάγια ὑποβρύχια, ὀψὲ δὲ ἀναβληϑῆναι 
ποϑοῦντι καὶ συνεχῶς προσισχομένῳ τοῖς κλάδοις 

10.»ἹὐἹωλεμέως δ᾽ ἐχόμην. ὄφρ᾽ ἐξεμέσειεν ὀπίσσω ἵστὸν 
»καὶ τρόπιν αὖτις, ἐελδομένῳ δέμοι ἦλθεν ὄψ᾽" ἦμός 
τ᾽ ἐπὶ δόρπον ἀνὴρ ἀγορῆϑεν ἀνέστη, κρίνων νείκεα 
οοπολλὰ δικαξομένων αἰξηῶν, καὶ τότε δή μοι δοῦρα Χα-- 
οορύβδιος ἐξεραάνϑη.““ πάντα γὰρ ταῦτα χρόνου τινὸς 

15 ἔμφασιν ἀξιολόγου δίδωσι, καὶ μάλιστα τὸ τὴν ἑσπέ- 
ραν ἐπιτεῖναι, μὴ κοινῶς εἰπόντα, ἡνίκα ὃ δικαστὴς 
ἀνέσταται, ἀλλ: ἡνίκα κρίνων νείκεα πολλά, ὥστε 
βραδῦναι πλέον τι. καὶ ἄλλως δὲ οὐ πιϑανὴν ἂν ὑπέ- 
τεινε τῷ ναυαγῷ τὴν ἀπαλλαγήν. εἰ πρὶν ἀποσπα- 

90 σϑῆναι πολὺ καὶ αὐτίκα εἰς τοὐπίσω παλίρρους μετέ- 
πιπτεν. 

᾿ἀπολλόδωρος δὲ ἐπιτιμᾷ Καλλιμάχῳ, συνηγο- 
ρῶν τοῖς περὶ τὸν Ἐρατοσϑένη, διότι καίπερ γραμμα- 
τικὸς ὧν παρὰ τὴν Ὁμηρικὴν ὑπόϑεαρμν καὶ τὸν ἐξω-- 

45 κεανισμὸν τῶν τόπων, περὶ οὖς τὴν πλάνην φράξει, 
Γαῦδον καὶ Κόρκυραν ὀνομάξει. ἀλλ᾽ εἰ μὲν μηδαμοῦ 
γέγονεν ἡ πλάνη, ἀλλ ὅλον πλάσμα ἐστὶν Ὁμήρου 
τοῦτο, ὀρϑὴ ἡ ἐπιτίμησις " ἢ εἰ γέγονε μέν, περὶ ἄλ-- 
λους δὲ τόπους, δεῖ λέγειν εὐϑὺς καὶ περὶ τένας, ἐπ-- 

80 ανορϑούμενον ἅματὴν ἄγνοιαν. μήτε δὲ ὅλου πλάσμα- 
τος εἶναι πυϑανῶς λεγομένου, καϑάπερ ἐπεδείκνυμεν, 

87 
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μήτ᾽ ἄλλων τόπων κατὰ πίστιν μείζω δεικνυμένων, 
ἀπολύοιτ᾽ ἂν τῆς αἰτίας ὁ Καλλίμαχος. 

Οὐδ᾽ ὁ Σκήψιος δὲ Ζημήτριος εὖ, ἀλλὰ καὶ τῷ 
᾿“πολλοδώρῳ τῶν ἁμαρτιῶν ἐνίων αἴτιος ἐκεῖνος κατ-- 
ἔστη. πρὸς γὰρ Νεάνϑη τὸν Κυξικηνὸν φιλοτιμοτέ-- ὅ 
ρῶς ἀντιλέγων εἰπόντα ὅτι οἵ ᾿Αργοναῦται πλέοντες 
εἰς Φῶσιν τὸν ὑφ᾽ Ὁμήρου καὶ τῶν ἄλλων ὁμολογού- 
μενον πλοῦν ἰδρύσαντο τὰ τῆς Ἰδαίας μητρὸς ἱερὰ. 
περὶ Κύξικον, ἀρχὴν φησὶ μηδ᾽ εἰδέναι τὴν εἰς Φᾶσιν 
ἀποδημίαν τοῦ Ἰάσονος Ὅμηρον. τοῦτο δ᾽ οὐ μόνον 10 
τοῖς ὑφ᾽ Ὁμήρου λεγομένοις μάχεται, ἀλλὰ καὶ τοῖς 
ὑπ᾽ αὐτοῦ. φησὶ γὰρ τὸν ᾿4χιλλέα Λέσβον μὲν πορϑῆ- 
σαι καὶ ἄλλα χωρία, Δήμνου δ᾽ ἀποσχέσϑαι καὶ τῶν 
πλησίον νήσων διὰ τὴν πρὸς Ἰάσονα καὶ τὸν υἱὸν 
Εὔνεων συγγένειαν τότε τὴν νῆσον κατέχοντα. πῶς 16 
οὖν ὁ ποιητὴς τοῦτο μὲν ἤδει. διότι συγγενεῖς ἢ ὁμο-- 
εϑνεῖς ἢ γείτονες ἢ ὁπωσοῦν οἰκεῖοι ὑπῆρχον ὅ τὸ ᾿4χιλ-- 
λεὺς καὶ ὁ Ἰάσων (ὅπερ οὐδαμόϑεν ἄλλοϑεν ἀλλ ἐκτοῦ 
Θετταλοὺς ἀμφοτέρους εἶναι συνέβαινε, καὶ τὸν μὲν 

Ἰώλκιον τὸν δ᾽ ἐκ τῆς Φθιώτιδος ᾿Αχαιέδος ὑπάρχειν), 30 
τοῦτο δ᾽ ἠγνόει, πόϑεν ἦλθε, τῷ Ἰάσονι, Θετταλῷ καὶ 

, Ἰωλκίῳ ὑπάρχοντι. ἐν μὲν τῇ πατρίδι μηδεμίαν κατα- 
᾿ λιπεῖν διαδοχήν, Δήμνου δὲ καταστῆσαι κύριον τὸν 

89 

υἱόν; καὶ Πελίαν μὲν ἤδει καὶ τὰς Πελιάδας καὶ τὴν 

ἀρίστην αὐτῶν καὶ τὸν υἱὸν αὐτῆς... Εὔμηλον, τὸν ὑπ᾽ 36 
» ἀδμήτῳ τέκε δῖα γυναικῶν ᾿Ἄλκηστις, Πελίαο ϑυγα- 
οτρῶν εἶδος ἀρίστη ."" τῶν δὲ περὶ τὸν Ἰάσονα συμβαν-- 
τῶν καὶ τὴν ̓ Δἀργὼ καὶ τοὺς ᾿ἀργοναύτας, τῶν ὁμο-- 
λογουμένων παρὰ πᾶσιν, ἀνήκοος ἦν, ἐν δὲ τῷ ὠκεα- 
νῷ τὸν παρ᾽ Αἰήτου πλοῦν ἔπλαττεν, ἀρχὴν μηδεμέαν 80 
ἐξ ἱστορίας λαβών; 

Ὡς μὲν γὰρ ἅπαντες λέγουσιν, ὅτι ἐξ ἀρχῆς ὃ 
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πλοῦς ἐπὶ Φᾶσιν ἔχει πιϑανόν τι τοῦ Πελίου στείλαν-- 
τος, καὶ ἡ ἐπάνοδος καὶ ἡ ἐν τῷ παράπλῳ νήσων ὁση-- 
δὴ ἐπικράτεια καὶ νὴ 4ία ἡ ἐπὶ πλέον γενηθεῖσα πλά-- 
νη, καϑάπερ καὶ τῷ Ὀδυσσεῖ καὶ τῷ Μενελάῳ, ἐκ τῶν 

δ ἔτι νῦν δεικνυμένων καὶ πεπιστευμένων ἐστὶν ἐκ τῆς 
Ὁμήρου φωνῆς. ἥ τε γὰρ Δἶα δείκνυται περὶ Φᾶσιν 
πόλις, καὶ ὁ Αἰήτης πεπίστευται βασιλεῦσαι τῆς Κολ- 
χίδος, καὶ ἔστε τοῖς ἐκεῖ τοῦτ᾽ ἐπιχώριον τοὔνομα. ἢ τε 
"Μήδεια φαρμακὶς ἱστορεῖται. καὶ ὃ πλοῦτος τῆς ἐκεῖ 

Ι0χώρας ἐκ τῶν χρυσείων καὶ ἀργυρείων καὶ σιδηρείων 
δικαίαν τινὰ ὑπαγορεύει πρόφασιν τὴς στρατείας, 
καϑ'᾽ ἣν καὶ Φρίξος πρότερον ἔστειλε τὸν πλοῦν τοῦ- 
τον᾿ καὶ ἔστιν ὑπομνήματα τῆς ἀμφοῖν στρατείας τό 
τε Φρίξειον τὸ ἐν τοῖς μεϑορίοις τῆς τε Κολχίδος καὶ 

16 τῆς Ἰβηρίας, καὶ τὰ Ἰασόνεια, ἃ πολλαχοῦ καὶ τῆς ̓ 49-- 
μενίας καὶ τῆς Μηδίας καὶ τῶν πλησιοχώρων αὐταῖς 
τόπων δείκνυται. καὶ μὴν καὶ περὶ Σινώπην καὶ τὴν Ο. 40 
ταύτης παραλίαν καὶ τὴν Προποντίδα καὶ τὸν Ελλή-- 
ὅποντον μέχρι τῶν κατὰ τὴν Δῆμνον τόπων λέγεται 

20 πολλὰ τεκμήρια τῆς τε Ἰάσονος στρατείας καὶ τῆς ὥρί- 
ξου' τῆς δ᾽ Ἰάσονος καὶ τῶν ἐπιδιωξάντων Κόλχων 
καὶ μέχρι τῆς Κρήτης καὶ τῆς Ἰταλίας καὶ τοῦ ““δρίου, 
ὧν ἔνια καὶ ὁ Καλλίμαχος ἐπισημαίνεται. τοτὲ μὲν 
»»Αϊἰγλήτην ᾿Ἄνάφην. τε “ακωνίδι γείτονα Θήρῃ““ λέ- 

2ὅ γῶν »ἄρχμενος, ὡς ἥρωες ἀπ᾽ Αἰήταο Κυταίου αὖτις 
ο»ἐς ἀρχαίην ἔπλεον Αἰμονίην,"Ξ τοτὲ δὲ περὶ τῶν Κόλ- 
χῶν οἵ μὲν ἐπ᾿ Ἰλλυριοῖο πόρου σχάσσαντες ἐρετμὰ 
»»λᾶα πάρα ξανϑῆς “ρμονίης τάφιον ἄστυρον ἐκτίσσαν- 
οζο, τό κεν φυγάδων τις ἐνίσποι Γραικός, ἀτὰρ κείνων 

80..γλῶσσ᾽ ὀνόμηνε Πόλας." τινὲς δὲ καὶ τὸν Ἴστρον ἀνα-- 
πλεῦσαί φασι μέχρι πολλοῦ τοὺς περὶ τὸν Ἰάσονα, οἵ 
δὲ καὶ μέχρι τοῦ ᾿4δρίου" οἵ μὲν κατὰ ἄγνοιαν τῶν τό-- 
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πων, οἵ δὲ καὶ ποταμὸν Ἴστρον ἐκ τοῦ μεγάλου Ἴστρον 
τὴν ἀρχὴν ἔχοντα ἐκβάλλειν εἰς τὸν ᾿Αδρίαν φασί" τα-- 
δὲ οὐκ Ἐ ἀπιϑάνως οὐδ᾽ ἀπίστως λέγοντες. 

40 Τοιαῦταις δή τισιν ἀφορμαῖς ὁ ποιητὴς χφησάμε-: 
νος τὰ μὲν ὁμολογεῖ τοῖς ἱστορουμένοις : προσμυϑεύει ὅ 
δὲ τούτοις. ἔϑος τι φυλάττων καὶ κοινὸν καὶ ἴδιον. 
ὁμολογεῖ μέν, ὅταν 4έήτην ὀνομάξῃ, καὶ τὸν Ἰάσονα 
καὶ τὴν ᾿“ργὼ λέγῃ, καὶ παρὰ [τὴν Αἶαν) τὴν Αἰαίην 
πλάττῃ, καὶ τὸν Εὔνεων ἐν Δήμνῳ καϑιδρύῃ. καὶ 
ποιῇ τῷ ̓ Αχιλλεῖ φίλην τὴν νῆσον, καὶ παρὰ τὴν Μή- 10 
δειαν τὴν Κίρκην φαρμακέδα ποιῇ υαὐτοκασιγνήτην 
ὁλοόφρονοβ “Αἰήταο (ς προσμυϑοποιεῖ δὲ τὸν ἐξωκεα- 
νισμὸν τὸν κατὰ τὴν πλάνην συμβάντα τὴν ἀπ᾽ ἐκεί- 
νου τοῦ πλοῦ. ἐπεὶ κἀκεῖνο ὑποκειμένων μὲν τούτων 
εὖ λέγεται ..᾿4ργὼ πασιμέλουσα, ὡς ἐν γνωρίμοις 18 
τόποις καὶ εὐανδροῦσι τῆς ναυστολίας γενομένης εἰ 
δ᾽, ὥσπερ ὁ Σκήψιος φησι παραλαβὼν μάρτυρα Μί- 
μνερμον. ὃς ἐν τῷ ὠκεανῷ ποιήσας τὴν οἴκησιν τοῦ 
“ἰήτου πρὸς ταῖς ἀνατολαῖς ἐκτὸς πεμφϑῆναί φησιν 
ὑπὸ τοῦ Πελίου τὸν Ἰάσονα καὶ κομίσαι τὸ δέρος, οὔτ᾽ 90 
ἂν ἡ ἐπὶ τὸ δέρος ἐκεῖσε πομπὴ πιϑανῶς λέγοιτο εἰς 
ἀγνῶτας καὶ ἀφανεῖς τόπους, οὔϑ᾽ ὁ δι᾽ ἐρήμων καὶ 
ἀοίκων καὶ καϑ' ἡμᾶς τοσοῦτον ἐκτετοπισμένων πλοῦς 
οὔτ᾽ ἔνδοξος οὔτε πασιμέλων. 

8 Οὐδὲ τοῦτ᾽ εὖ ᾿ἘΕρατοσϑένης, ὅτι ἀνδρῶν οὐκ 35 
ἀξίων μνήμης ἐπὶ πλέον μέμνηται, τὰ μὲν ἐλέγχων τὰ 

6. 47 24, »Ῥοϑὶ πασιμέλων: ,,οὐδὲ κοτ᾽ ἂν μέγα κῶας ἀνήγαγεν 
»αὐτὸς Ἰήσων ἐξ Αἴης, τελέσας ἀλγινόεσσαν ὁδόν, ὑβριστῇ 
»Πελίῃ τελέων χαλεπηρὲς ἄεϑλον, οὐδ᾽ ἂν ἐπ᾽ ὠκεανοῦ κα- 
»δὸν ὕκοντο ῥόον" ““ς χαὶ ὑποβάς »,α ἑήταο πόλιν, τόϑι τ᾽ 
»ὥὐκέος ἠελίοιο ἀκτῖνες χουσέῳ κείαται ἐν ϑαλάμῳ ὠκεανοῦ 
παρὰ χείλεσ᾽, ἵν᾽ ᾧχετο ϑεῖος Ἰήσων."“ 
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δὲ πιστεύων καὶ μάρτυσι χρώμενος αὐτοῖς. οἷον Ζα- 
μάστῃ καὶ τοιούτοις ἄλλοις. καὶ γὰρ εἴ τι λέγουσιν ἀλη-- 
ϑές, οὐ μάρτυσί γε ἐκείνοις χρηστέον περὶ αὐτοῦ, οὐδὲ 
πιστευτέον διὰ τοῦτο" ἀλλ᾽ ἐπὶ τῶν ἀξιολόγων ἀνδρῶν 

6 μόνων τῷ τοιούτῳ τρόπῳ χρηστέον, οἵ πολλὰ μὲν εἰ-- 
ρήκασιν εὖ, πολλὰ δὲ καὶ παραλελοίπασιν ἢ οὐχ ἵκα- 
νῶς ἐξεῖπον, οὐδὲν δ᾽ ἐψευσμένως. ὁ δὲ Φαμάστῃ χρώ- 
μδνος μάρτυρι οὐδὲν διαφέρει τοῦ καλοῦντος μάρτυρα 
τὸν Βεργαῖον Εὐήμερον καὶ τοὺς ἄλλους, οὖς αὐτὸς 

10 εἴρηκε διαβάλλων τὴν φλυαρίαν. καὶ τούτου δ᾽ ἕνα 
τῶν λήρων αὐτὸς λέγει, τὸν μὲν ̓ Δράβιον κόλπον λίέ- 
μνην ὑπολαμβάνοντος εἶναι, Ζιότιμον δὲ τὸν Στρομ-- 
βίχου πρεσβείας ᾿4ϑηναίων ἀφηγούμενον διὰ τοῦ 
Κύδνου ἀναπλεῦσαι ἐκ τῆς Κιλικίας ἐπὶ τὸν Χοάσπην 

16 ποταμόν, ὃς παρὰ τὰ Σοῦσα ῥεῖ, καὶ ἀφικέσθαι τετ-- 
ταρακοσταῖον εἰς Σοῦσα" ταῦτα δ᾽ αὐτῷ διηγήσασϑαι 
αὐτὸν τὸν Διότιμον. εἶτα ϑαυμάξειν εἰ τὸν Εὐφράτην 
καὶ τὸν Τίγριν ἦν δυνατὸν διακόψαντα τὸν Κύδνον 
εἰς τὸν Χοάσπην ἐκβαλεῖν. 

90 Οὐ μόνον δὲ ταῦτ᾽ ἄν τις ἐπισημήναιτο, ἀλλ᾽ ὅτι 
καὶ περὶ τῶν τόπων οὐδὲ καϑ' ἑαυτόν πω γνώριμα 
εἷναί φησι τὰ καϑ' ἕκαστα ἀκριβολογούμενα, καὶ κε-- 
λεύσας ἡμῖν μὴ ῥαδίως τοῖς τυχοῦσι πιστεύειν. καὶ 
τὰς αἰτίας διὰ μακρῶν ἀποδοὺς δι’ ἃς οὐδὲ πιστευ-- 

96 τέον. οἷον περὶ τῶν κατὰ τὸν Πόντον καὶ τὸν ᾿“δρίαν, 
αὐτὸς ἐπίστευσε τοῖς τυχοῦσι. τοιγάρτοι τὸν μὲν Ἶσσι- 
κὸν κόλπον ἐπίστευσεν ἑωϑινώτατον τῆς καθ᾽ ἡμᾶς 
ϑαλάττης σημεῖον. τοῦ κατὰ Ζιοσκουριάδα τὴν ἐν τῷ 
τοῦ Πόντου μυχῷ σχεδόν τι καὶ τρισχιλίοις σταδίοις 

.30 ἑωθινωτέρου ὄντος καὶ κατ᾽ αὐτὸν ἐκ τοῦ σταδιασμοῦ 

9. ροϑὲ Βεργαῖον : ἢ τον Μεσσήνιον 
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ὁδὸν τρισχιλίων σταδίων οὖσαν: πολλὴν γὰρ εἶναι. 
χύσιν ὀστρέων. ἅλας τε καὶ νῦν ἔτι εὑρέσκεσϑαι πολ. 

λούς, ἀναφυσήματά τε ϑαλάττης εἰς ὕψος ἀναβάλλειν" 
πρὸς ᾧ καὶ ναυάγια θαλαττίων πλοίων δείκνυσθαι, ἃ 
ἔφασαν διὰ τοῦ χάσματος ἐκβεβράσϑαι. καὶ ἐπὶ στυλι- ὁ 
δίων ἀνακεῖσϑαι δελφῖνας ἐπιγραφὴν ἔχοντας Κυρη-- 
ναίων ϑεωρῶν. ταῦτα δ᾽ εἰπὼν τὴν Στράτωνος ἐπαι- 
νεῖ δόξαν τοῦ φυσικοῦ, καὶ ἔτι ἥάνθϑου τοῦ “υδοῦ" 
τοῦ μὲν Ξάνθου λέγοντος ἐπὶ ᾿“ρταξέρξου γενέσθαι 
μέγαν αὐχμὸν ὥστ᾽ ἐκλιπεῖν ποταμοὺς καὶ λίμνας καὶ 10 
φρέατα: αὐτόν τε εἰδέναι πολλαχῆ πρόσω ἀπὸ τῆς θα- 
λάττης λίϑον τε κογχυλιώδη καὶ τὰ κτενώδεα καὶ χη- 
ραμύδων τυπώματα καὶ λιμνοϑάλατταν ἐν “ἀρμενίοις 
καὶ Ματιηνοῖς καὶ ἐν Φρυγίᾳ τῇ κάτω, ὧν ἕνεκα πεί- 

- εσθαι τὰ πεδία ποτὲ ϑάλατταν γενέσϑαι. τοῦ ὃὲ 16 
Στράτωνος ἔτι μᾶλλον ἁπτομένου τῆς αἰτιολογίας, ὃ τι 

φησὶν οἴεσϑαι τὸν Εὔξεινον μὴ ἔχειν πρότερον τὸ κατὰ 
Βυξάντιον στόμα, τοὺς δὲ ποταμοὺς βιάσασϑαι καὶ 
ἀνοῖξαι τοὺς εἰς αὐτὸν ἐμβάλλοντας. εἶτ᾽ ἐκπεσεῖν τὸ 
ὕδωρ εἰς τὴν Προποντίδα καὶ τὸν Ἑλλήσποντον. τὸ 30 
δ᾽ αὐτὸ συμβῆναι καὶ περὶ τὴν καϑ᾽ ἡμᾶς θάλατταν" 
καὶ γὰρ ἐνταῦϑα τὸν κατὰ στήλας ἐκραγῆναι πόρον, 
πληρωϑείσης ὑπὸ τῶν ποταμῶν τῆς ϑαλάττης, κατὰ 
δὲ τὴν ἔκρυσιν ἀνακαλυφϑῆναι τὰ τεναγώδη πρότε- 
ρον. φέρει δ᾽ αἰτίαν πρῶτον μὲν ὅτι τῆς ἔξω ϑαλάττης 96 
καὶ τῆς ἐντὸς τοὔδαφος ἕτερόν ἐστιν, ἔπειθ᾽ ὅτι καὶ 
νῦν ἔτι ταινία τις ὕφαλος διατέτακεν ἀπὸ τῆς Εὐρώ- 

0. 60 πης ἐπὶ τὴν Διβύην, ὡς ἂν [μὴ] μιᾶς οὔσης πρότερον 
τῆς τε ἐντὸς καὶ τῆς ἐκτός. καὶ βραχύτατα μὲν εἶναι τὰ 
περὶ τὸν Πόντον, τὸ δὲ Κρητικὸν καὶ Σικελικὸν καὶ 80 
Σαρδῶον πέλαγος σφόδρα βαϑέα' τῶν γὰρ ποταμῶν 
πλείστων καὶ μεγίστων ῥεόντων ἀπὸ τῆς ἄρκτου καὶ 
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τῆς ἀνατολῆς. ἐκεῖνα μὲν ἰλύος πληροῦσϑαι, τὰ ἄλλα 
δὲ μένειν βαϑέα. διὸ καὶ γλυκυτάτην εἶναι τὴν Πον-- 
τικὴν ϑάλατταν τάς τ᾽ ἐκρύσεις γίνεσϑαι εἰς οὗς ἐγκέ- 
κλιται τόπους τὰ ἐδάφη. δοκεῖν δὲ κἂν χωσϑῆναι τὸν 

ὅ Πόντον ὅλον εἰς ὕστερον, ἂν μένωσιν αἵ ἐπιρρύσεις 
τοιαῦται" καὶ γὰρ νῦν ἤδη τεναγίξειν τὰ ἐν ἀριστερᾷ 
τοῦ Πόντου, τόν τε Σαλμυδησσὸν καὶ τὰ καλούμενα 
στήϑη ὑπὸ τῶν ναυτικῶν τὰ περὶ τὸν Ἴστρον καὶ τὴν 
Σκυϑῶν ἐρημίαν. τάχα δὴ καὶ τὸ τοῦ "ἄμμωνος ἱερὸν 

10 πρότερον ἐπὶ τῆς ϑαλάττης ὃν ἐκρύσεως γενομένης 
νῦν ἐν τῇ μεσογαίᾳ κεῖσθαι. εἰκάξει τε τὸ μαντεῖον 
εὐλόγως ἐπὶ τοσοῦτον γενέσϑαι ἐπιφανές τε καὶ γνώ-- 
ριμον ἐπὶ ϑαλάττῃ ὄν, τόν τε ἐπὶ πολὺ οὕτως ἐκτο-- 
πισμὸν ἀπὸ τῆς ϑαλάττης οὐκ εὔλογον ποιεῖν τὴν νῦν 

16 οὖσαν ἐπιφάνειαν καὶ δόξαν τήν τε Αἴγυπτον τὸ πα- 
λαιὸν ϑαλάττῃ κλύξεσϑαι μέχρι τῶν ἑλῶν τῶν περὶ τὸ 
Πηλούσιον καὶ τὸ Κάσιον ὄρος καὶ τὴν Σιρβωνίδα 
λίμνην" ἔτι γοῦν καὶ νῦν κατὰ τὴν Αἴγυπτον τῆς ἀλ- 
μυρέδος ὀρυττομένης ὑφάμμους καὶ κογχυλιώδεις εὑ-- 

40 ρίσκεσϑαι τοὺς βόϑρους, ὡς ἂν τεθαλαττωμένης τῆς 
χώρας καὶ τοῦ τόπου παντὸς τοῦ περὶ τὸ Κάσιον καὶ 
τὰ Γέρρα καλούμενα τεναγίξοντος. ὥστε συνάπτειν 
τῷ τῆς Ἐρυϑρᾶς κόλπῳ ἐνδούσης δὲ τῆς ϑαλάττης 
ἀνακαλυφϑῆναι, μεῖναι δὲ τὴν Σιρβωνίδα λίμνην, εἶτ᾽ 

36 ἐκραγῆναι καὶ ταύτην ὥστε ἑλώδη γενέσθαι. ὡς δ᾽ αὔ- 
τῶς καὶ τῆς Μοίριδος λέμνης τοὺς αἰγιαλοὺς [αἰγιαλοῖς] 
ϑαλάττης μᾶλλον ἢ ποταμοῦ προσεοικέναι. τὸ μὲν οὖν 

ἐπικλυξεσϑαί ποτε πολὺ μέρος τῶν ἠπείρων ἐπὶ και-- 
ρούς τινας καὶ πάλιν ἀνακαλύπτεσϑαι δοίη τις ἄν" ὡς 

830 δ᾽ αὕτως καὶ τὸ τοῖς ἐδάφεσιν ἀνώμαλον εἶναι τὴν γῆν 
ἅπασαν τὴν νῦν ὕφαλον, καϑάπερ γε νὴ Δία καὶ τὴν 

ἔξαλον, ἐν ἦ οἰκοῦμεν, τοσαύτας δεχομένην ὃ ὅσας αὐ 
5ΤΆΑΒΟ Ἰ. 
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Ἐρατοσϑένης εἴρηκε μεταβολάς᾽ ὥστε πρός γε τὸν 
ἜἬαχνϑου λόγον οὐδὲν ἂν ἔχοι τις προσφέρειν ἄτοπον. 

δ Πρὸς δὲ τὸν Στράτωνα λέγοιτ᾽ ἄν. ὅτι πολλῶν 
αἰτίων ὄντων ἀφεὶς ταῦτα τὰ μὴ ὄντα αἰτιᾶται. πρώ-- 
την γὰρ αἰτίαν φησίν. ὅτι τῆς ἐντὸς ϑαλάττης καὶ τῆς 5 

. 6. 561 ἐκτὸς οὐ ταὐτὸν τὸ ἔδαφος καὶ ὁ βυϑός. πρὸς γὰρ τὸ 
μετεωρίξεσϑαι ταύτην καὶ ταπεινοῦσϑαι καὶ ἐπικλύ-- 
ξειν τόπους τινὰς καὶ ἀναχωρεῖν ἀπ᾿ αὐτῶν οὐ τοῦτό 
ἐστιν αἴτιον [τὸ] ἄλλα καὶ ἄλλα ἐδάφη τὰ μὲν ταπεινό-- 
τερα εἶναι τὰ δὲ ὑψηλότερα, ἀλλὰ τὸ τὰ αὐτὰ ἐδάφη 10 
ποτὲ μὲν μετεωρίξεσϑαι ποτὲ δ᾽ αὖ ταπεινοῦσϑαι καὶ 
συνεξαίρειν ἡ συνενδιδόναι τὸ πέλαγος ἐξαρϑὲν μὲν 
γὰρ ἐπικλύσαιἄν, ταπεινωϑὲν δὲ ἀναδράμοι ἂν εἰς τὴν 
ἀρχαίαν κατάστασιν. εἰ γὰρ[οὐχ] οὕτω, δεήδει πλεονα-- 
σμῷ τῆς ϑαλάττης αἰφνιδίῳ γενομένῳ τὴν ἐπίκλυσιν 16 
συμβαίνειν, καϑάπερ ἐν ταῖς ἀναβάσεσι τῶν ποταμῶν, 
τοτὲ μὲν ἐπενεχϑέντος ἑτέρωϑεν τοτὲ δ᾽ αὐξηϑέντος 
τοῦ ὕδατος. ἀλλ᾽ οὔϑ' αἵ αὐξήσεις ἀϑρόαι καὶ αἰφνίδιοι 
γένονται, οὔϑ᾽ αἱ πλημμυρίδες τοσοῦτον ἐπιμένουσι 
χρόνον οὐδ᾽ ἁτακτοί εἰσιν, οὔτε κατὰ τὴν ἡμετέραν 30 
ἐπικλύξουσι ϑάλατταν οὐδ᾽ ὅπου ἔτυχε. λοιπὸν οὖν 
αἰτιᾶσϑαι τὸ ἔδαφος ἢ τὸ τῇ ϑαλάττῃ ὑποκείμενον ἢ 
τὸ ἐπικλυξόμενον, μᾶλλον δὲ τὸ ὕφαλον. πολὺ γὰρ 
εὐκινητότερον καὶ μεταβολὰς ϑάττους δέξασϑαι δυνα-- 
μενον τὸ ἔνυγρον᾽ καὶ γὰρ τὸ πνευματικὸν τὸ πάντων 95 
τῶν τοιούτων αἴτιον πλέον ἐνταῦϑα. ἀλλ᾽, ὡς ἔφην, 
τῶν τοιούτων ἀπεργαστικόν ἔστι παϑῶν τὸ τὰ αὐτὰ 
ἐδάφη ποτὲ μὲν ἐξαίρεσϑαι ποτὲ δὲ ὑφίζησιν λαμβά-- 
νεῖν, οὐ τὸ τὰ μὲν εἶναι ὑψηλὰ τὰ δὲ ἧττον ὁ δὲ τοῦτο 
λαμβάνει. νομίζων ὅπερ ἐπὶ τῶν ποταμῶν συμβαίνει 30 

τοῦτο καὶ ἐπὶ τῆς θαλάττης ἀπαντᾶν, τὸ ἀπὸ τῶν με-- 
τεώρων τόπων εἶναι τὴν ῥύσιν. οὐδὲ γὰρ ἂν τοῦ κατὰ 
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Βυξάντιον ῥοῦ τὸ ἔδαφος ἠτιᾶτο, λέγων ὑψηλότερον 
τὸ τοῦ Εὐξείνου ἢ τὸ τῆς Προποντίδος καὶ τοῦ ἑξῆς 
πελάγους, ἅμα καὶ αἰτίαν προστιϑείς" ἀπὸ γὰρ τῆς 
ἰλύος τῆς ἀπὸ τῶν ποταμῶν καταφερομένης πληροῦ- 

ὅ σϑαι τὸν βυϑὸν καὶ βραχὺν γένεσϑαι, διὰ τοῦτο δὲ καὶ 
ῥεῖν εἰς τὰ ἐκτός. τὸν δ᾽ αὐτὸν λόγον καὶ ἐπὶ τὴν ἡμε- 
τέραν ϑάλατταν σύμπασαν μεταφέρει πρὸς τὴν ἐκτός, 
ὡς καὶ ταύτης μετεωρότερον τοὔδαφος ποιούσης τοῦ 
ὑποκειμένου τῷ ᾿Ατλαντικῷ πελάγει" καὶ γὰρ αὕτη ἐκ 

0 πολλῶν ποταμῶν πληροῦται καὶ τὴν ὑποστάϑμην τῆς 
ἰλύος δέχεται τὴν ἀνάλογον. ἐχρῆν οὖν καὶ τὸν εἴσρουν 
ὅμοιον γένεσϑαι τῷ κατὰ Βυξάντιον τὸν κατὰ στήλας 
καὶ τὴν Κάλπην. ἀλλὰ τοῦτο μὲν ἐῶ ἐροῦσι γὰρ κἀκεῖ 
τοῦτο συμβαίνειν, περισπᾶσϑαι δὲ ὑπὸ τῶν ἀμπώτεων 

16 καὶ τῶν πλημμυρίδων καὶ ἐπικρύπτεσϑαι. 
Ἐκεῖνο δὲ πυνϑάνομαι τί ἐκώλυε, πρὶν ἀνεῳγέναι 6 

τὸ στόμα τὸ κατὰ Βυξάντιον, ταπεινότερον ὃν τὸ τοῦ 
Εὐξεένου ἔδαφος τοῦ τῆς “Προποντίδος καὶ τῆς ἑξῆς Ο. 82 
ϑαλάττης πληρωϑῆναι ὑπὸ τῶν ποταμῶν, εἴτε θάλατ-- 

40 ταῦ οὖσαν καὶ πρότερον εἴτε λίμνην μείζω τῆς Μαιώ-- 
τιδος; εἰ γὰρ τοῦτο συγχωροῖτο, προσερήσομαι καὶ 
τοῦτο" ἀρά γ8 ἡ ἐπιφάνεια τοῦ ὕδατος ἐκείνου καὶ 
τοῦ τῆς Προποντίδος οὐχ οὕτως εἶχεν ὥστε. μέχρι μὲν 
ἡ αὐτὴ ἦν. μὴ βιάξεσϑαι πρὸς ἔκρυσιν διὰ τὴν ἐξ ἴσης 

“ὅ ἀντέρεισιν καὶ ϑλῖψιν, ἐπειδὴ δὲ ὑπερεπόλασεν ἡ ἐν-- 
τός, βιάσασϑαι καὶ ἀπερᾶσαι τὸ πλεονάξον, ἐκ δὲ του-- 
του γενέσϑαι σύρρουν τὸ ἔξω πέλαγος τῷ ἐντὸς καὶ 
τὴν αὐτὴν ἐπιφάνειαν ἐκείνῳ λαβεῖν. εἴτε ϑαλαττίῳ 
εἶτε λιμναίῳ μὲν πρότερον ὄντι, ϑαλαττίῳ δὲ ὕστερον, 

30 διὰ τὴν μῖξιν καὶ τὴν ἐπικράτειαν; εἰ γὰρ καὶ τοῦτο 
δώσουσιν, ἡ μὲν ἔχρυσις οὐκ ἂν κωλύοιτο ἡ νῦν, οὐκ 

ἤ κ 
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ἀπὸ ὑπερτέρου δὲ ἐδάφους οὐδὲ ἐπικλινοῦς, ὅπερ 
ἠξίου Στράτων. 

Ταῦτα δὲ [δεῖ] μεταφέρειν καὶ ἐπὶ τὴν ὅλην τὴν 
καϑ᾽ ἡμᾶς ϑάλατταν καὶ τὴν ἐκτός, μὴ ἐν τοῖς ἐδάφεσι 
καὶ ταῖς ἐπικλίσεσιν αὐτῶν τὴν αἰτίαν τοῦ ἔκρου τυϑε-- ὁ 
μένους, ἀλλ᾽ ἐν τοῖς ποταμοῖς ἐπεὶ οὐκ ἀπίϑανον κατ᾽ 
αὐτούς. οὐδ᾽ εἰ τὴν ὅλην ϑάλατταν τὴν ἡμετέραν λί-- 
μνην πρότερον εἶναι συνέβαινε πληρουμένην ὑπὸ 
τῶν ποταμῶν, ἐπιπολάσασαν ἐκπεσεῖν ἔξω διὰ τῶν 
κατὰ στήλας στενῶν ὡς ἐκ καταράχτου, ἐπαυξομένην 10 
δ᾽ ἀεὶ καὶ μᾶλλον τὴν ϑάλατταν σύρρουν γενέσθαι ὑπ’ 
αὐτῆς τῷ χρόνῳ καὶ συνδραμεῖν εἰς μίαν ἐπιφάνειαν, 
ἐχϑθαλαττωϑῆναι δὲ διὰ τὴν ἐπικράτειαν. οὐ φυσικὸν 
δ᾽ ὅλως τὸ τοῖς ποταμοῖς εἰκάξειν τὴν θάλατταν οἵ 
μὲν γὰρ φέρονται κατὰ ἐπικλινὲς ῥεῖθρον, ἡ δὲ ἀκλι-- 16 
νὴς ἕστηκεν. οἱ δὲ πορϑμοὶ ῥευματίξονται κατ᾽ ἄλλον 
τρόπον. οὐ διὰ τὸ τὴν ἰλὺν τὴν ἐκ τῶν ποταμῶν προσ- 
χοῦν τὸν τοῦ πελάγους βυϑόν" ἡ γὰρ πρόσχωσις περὶ 
αὐτὰ συνίσταται τὰ στόματα τῶν ποταμῶν. οἷον περὶ 
μὲν τὰ τοῦ Ἴστρου τὰ λεγόμενα στήϑη καὶ ἡ Σκυϑῶῦν 30 
ἐρημία καὶ ὃ Σαλμυδησσός, καὶ ἄλλων χειμάρρων συν-- 
εργούντων πρὸς τοῦτο, περὶ δὲ τὰ τοῦ Φάσιδος ἡ 
Κολχικὴ παραλία δίαμμος καὶ ταπεινὴ καὶ μαλακὴ 
οὖσα, περὶ δὲ τὸν Θερμώδοντα καὶ τὸν Ἶριν ὅλη Θε-- 
μίσκυρα. τὸ τῶν ᾿Δ4μαξόνων πεδίον, καὶ τῆς Σιδηνῆς 25 
τὸ πλέον" οὕτω δὲ καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων. ἅπαντες γὰρ 
μιμοῦνται τὸν Νεῖλον ἐξηπειροῦντες τὸν πρὸ αὐτῶν 
πόρον, οἱ μὲν μᾶλλον οἵ δὲ ἧττον ἧττον μὲν οἵ μὴ 
πολλὴν καταφέροντες τὴν ἰλύν, μᾶλλον δὲ οἵ πολλήν 
τε καὶ μαλακόγειον χώραν ἐπιόντες καὶ χειμάρρους 80 
δεχόμενοι πολλούς. ὧν ἐστι καὶ ὁ Πύραμος ὁ τῇ Κιλι- 
κίᾳ πολὺ μέρος προσϑ είς, ἐφ᾽ οὗ καὶ λόγιον ἐκπέπτωκέ 
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τι τοιοῦτον ..»ἔόσσεται ἐσσομένοις. ὅτε Πύραμος ἀργυ- Ο. 58 
»θοδένης ἠιόνα προχέων ἱερὴν ἐς Κυπρον"ἵἴκηται.““ ἐκ 
μέσων γὰρ τῶν τῆς Καταονίας πεδίων ἐνεχϑεὶς πλω- 
τὸς καὶ διεκπαισάμενος διὰ τῶν τοῦ Ταύρου στενῶν 

5 εἰς τὴν Κιλικίαν ἐκδίδωσιν εἰς τὸν πρὸ ταύτης τε καὶ 
τῆς Κύπρου πόρον. 

Αἴτιον δὲ τοῦ μὴ φϑάνειν τὴν χοῦν εἰς τὸ πέλα- 8 
γος προϊοῦσαν τὴν ὑπὸ τῶν ποταμῶν καταφερομένην 
τὸ τὴν θάλατταν ἀνακόπτειν αὐτὴν εἰς τοὐπίσω. πα- 

10 λιρροοῦσαν φύσει" ἔοικε γὰρ τοῖς ξῴοις, καὶ καϑάπερ 
ἐκεῖνα συνεχῶς ἀναπνεῖ τε καὶ ἐκπνεῖ. τὸν αὐτὸν τρό-- 
πον καὶ αὐτὴ ἐξ αὑτῆς τε καὶ εἰς ἑαυτὴν συνεχῶς πα-- 
λιυδρομικήν τινα κινουμένη κίνησιν. δῆλον δὲ τῷ ἐπὶ 
τοῦ αἰγιαλοῦ ἑστῶτι κατὰ τὴν κυμάτωσιν᾽ ἅμα γὰρ. 

15 κλύξονται οἵ πόδες καὶ γυμνοῦνται καὶ πάλιν κλύξον-- 
᾿ ταις καὶ τοῦτο συνεχῶς τῷ δὲ κλύδωνι καὶ κῦμα ἐπι-- 
τρέχει, [ὃ] κἂν γαληνότατον ἡ ἐπιφερόμενον ἔχει τινὰ 
βίαν πλείω καὶ ἀπορρίπτει πᾶν τὸ ἀλλότριον εἰς τὴν 
γῆν «πολλὸν δὲ παρὲξ ἅλα φῦκος ἔχευε.““ μᾶλλον μὲν 

40 οὖν ἐν ἀνέμῳ συμβαίνει τοῦτο, ἀλλὰ καὶ ἐν νηνεμίᾳ 
καὶ ἐν ἀπογαίοις πνεύμασιν οὐδὲν γὰρ ἧττον ἐπὶ γῆν 
φέρεται τὸ κῦμα ὑπεναντίως τῷ ἀνέμῳ. ὡς ἂν ἰδίαν 
τινὰ τῆς ϑαλάττης κίνησιν συγκινούμενον αὐτῇ. 

Ἡ μὲν οὖν ἔφοδος τοῦ κύματος ἔχει τινὰ βίαν 9 
45 ὥστ᾽ ἀπωϑεῖσϑαι τὸ ἀλλότριον. καὶ δὴ καὶ κάϑαρσίν 

τινα τῆς θαλάττης ταύτην φασί, καϑ'᾽ ἣν καὶ τὰ νεκρὰ 
σώματα καὶ τὰ ναυάγια εἰς γῆν ἐκκυμαίνεται. ἡ δ᾽ ἀνα- 
χώρησις οὐκ ἔχει τοσαύτην βίαν ὥστε νεκρὸν ἢ ξύλον 
ἢ τὸ κουφότατον. φελλόν, ὑπὸ τοῦ κύματος εἰς γῆν 

23. ροϑὶ αὐτῇ: τοιοῦτον δὲ καὶ τὸ (ἀμφὶ δέ τ᾽ ἄκρας 
»κυρτὸν ἐὸν κορυφοῦται, ἀποπτύει δ᾽ ἁλὸς ἄχνην.“ καὶ τὸ 

.»γἡιόνες βούωσιν ἐρευγομένης ἁλὸς ἔξω." 
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καλεῖσθαι, ταῖς μεσουρανήσεσι τῆς σελήνης ἀμφοτέ- 
ραις ἐναρχόμενον, καϑάπερ αἴ ἀμπώτεις, ταὶς δὲ συν-- 
ἄψεσι ταῖς πρὸς τὰς ἀνατολὰς καὶ δύσεις παυόμενον. 

Περὶ μὲν οὖν τῶν πλημμυρίδων καὶ τῶν ἀμπώ-- 
τεῶν εἰρήκασιν ἱκανῶς Ποσειδώνιός τε καὶ ᾿'4ϑηνόδω-- ὅ 
οος᾿ περὶ δὲ τῆς τῶν πορϑμῶν παλιρροίας. ἐχόντων 
καὶ αὐτῶν φυσικώτερον λόγον ἢ κατὰ τὴν νῦν ὑπό- 
ϑεσιν, τοσοῦτον εἰπεῖν ἀπόχρη, ὅτι οὔτε εἷς τρόπος 
τοῦ ῥοώδεις εἶναι τοὺς πορϑμούς. ὅ γε κατ᾽ εἶδος (οὐ 
γὰρ ἂν ὁ μὲν Σικελικὸς δὶς ἑκάστης ἡμέρας μετέβαλ-- 10 
λὲν, ὡς οὗτός φησιν, ὁ δὲ Χαλκιδικὸς ἑπτάκις, ὁ δὲ 
κατὰ Βυξάντιον οὐδὲ μετέβαλλεν, ἀλλὰ διετέλει τὸν 
ἔκρουν μόνον ἔχων τὸν ἐκ τοῦ Ποντικοῦ πελάγους εἰς 

τὴν Προποντέδα, ὡς δὲ Ἵππαρχος ἱστορεῖ, καὶ μονάς 
ποτε ἐποιεῖτο), οὔτ᾽ εἰ τρόπος εἷς εἴη, ταύτην ἂν ἔχοι 16 
τὴν αἰτίαν, ἥν φησιν ὁ Ἐρατοσϑένης, ὅτι ἡ ἐφ᾽ ἔκά-- 
τερα ϑάλαττα ἄλλην καὶ ἄλλην ἐπιφάνειαν ἔχει" οὐδὲ 
γὰρ ἐπὶ τῶν ποταμῶν τοῦτο γένοιτ᾽ ἄν, εἰ μὴ κατα-- 
ράκχκτας ἔχοιεν ἔχοντες δὲ οὐ παλιρροοῦσιν, ἀλλ᾽ ἐπὶ 
τὸ ταπεινύτερον ἀεὶ φέρονται. καὶ τοῦτο δὲ συμβαίνει 30 
διὰ τὸ κεκλιμένον εἶναι τὸ ῥεῦμα καὶ τὴν ἐπιφάνειαν 
αὐτοῦ" ὥστ᾽ οὐχ ὅτι παλιρροοῦντας, ἀλλ᾽ οὐδὲ καϑε-- 
στῶτας καὶ μένοντας. συρροίας μὲν ἐν αὐτοῖς οὔσης, 
μὴ μιᾶς δὲ ἐπιφανείας. ἀλλὰ τῆς μὲν ὑψηλοτέρας τῆς 
δὲ ταπεινοτέρας. πελάγους δὲ τίς ἂν φαίη κεκλιμένην 35 
ἐπιφάνειαν; καὶ μάλιστα κατὰ τὰς σφαιροποιούσας 
ὑποϑέσεις τὰ τέτταρα σώματα, ἃ δὴ καὶ στοιχεῖα φα-- 
μέν" οὐ γὰρ ὥσπερ ἡ γῆ κατὰ ἕξιν ἐσχημάτισται στε-- 
ρεὰ οὖσα, ὥστε καὶ κοιλάδας ἔχειν συμμενούσας καὶ 
ἀναστήματα, οὕτω καὶ τὸ ὕδωρ, ἀλλ᾽ αὐτῇ τῇ κατὰ το 80 
βάρος ῥοπῇ τὴν ὄχησιν ἐπὶ τῆς γῆς ποιεῖται καὶ τοιαύ- 
τὴν λαμβάνει τὴν ἐπιφάνειαν οἵαν δ᾽ “ρχιμήδης φησιν. 
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᾿ξπιφέρει δὲ τοῖς περὶ τοῦ Ἄμμωνος καὶ τῆς Αἰγύ-- 13 
ατοῦυ ῥηϑεῖσιν, ὅτι δοκοίη καὶ τὸ Κάσιον ὅρος περε-- 
κλύξεσϑαι ϑαλάττῃ καὶ πάντα τὸν τόπον. ὅπου νῦν 
τὰ καλούμενα Γέρρα, καϑ᾽ ἕκαστα τεναγιζεῦν συνα-- Ο. δ6 

ϑπτοντα τῷ τῆς Ἐρυϑρᾶς κόλπῳ, συνελθούσης. δὲ τῆς 
ϑαλάττης ἀποκαλυφϑῆναι. τὸ δὴ τεναγίζειν τὸν λε-- 
χϑέντα τόπον συνάπτοντα τῷ τῆς Ἐρυϑρᾶς κόλπῳ, 
ἀμφίβολόν ἐστιν ἐπειδὴ τὸ συνάπτειν σημαίνει καὶ τὸ 
συνεγγέξειν καὶ τὸ ψαύειν, ὥστε, εἰ ὕδατα εἴη, σύρρουν 

10 εἶναι ϑάτερον ϑατέρῳ. ἐγὼ μὲν οὖν δέχομαι καὶ τὸ 
συνεγγίζειν τὰ τενάγη τῇ Ερυϑρᾷ ϑαλάττῃ, ἕως ἀκμὴν 
ἐκέκλειστο τὰ κατὰ τὰς στήλας στενά, ἐκραγέντων 

δὲ τὴν ἀναχώρησιν γενέσϑαι, ταπεινωϑείσης τῆς ἡμε-- 
φέρας ϑαλάττης διὰ τὴν κατὰ τὰς στήλας ἔχρυσιν. Ἵπ-- 

4δ παρχος δὲ ἐχδεξάμενος τὸ συνάπτειν ταὐτὸν τῷ σύρ- 
ρουν γενέσϑαι τὴν ἡμετέραν ϑάλατταν τῇ Ἐρυϑρᾷ διὰ 
τὴν πλήρωσιν. αἰτιᾶται τί δή ποτε οὐχὶ τῇ κατὰ τὰς 
στήλας ἐκρύσει μεϑισταμένη ἐκεῖσε ἡ καϑ᾽ ἡμᾶς ϑά- 
λαττα συμμεϑίστα καὶ τὴν σύρρουν αὐτῇ γενομένην 

0τὴν Ἐρυϑράν, καὶ ἐν τῇ αὐτῇ διέμεινεν ἐπιφανείᾳ, μὴ 
ταπεινουμένη᾽ καὶ γὰρ κατ᾽ αὐτὸν Ἐρατοσθένη τὴν 
ἐκτὸς ϑάλατταν ἅπασαν σύρρουν εἶναι, ὥστε καὶ τὴν 
ἑσπέριον καὶ τὴν Ἐρυϑρὰν ϑάλατταν μίαν εἶναι. τοῦτο 
δ᾽ εἰπὼν ἐπιφέρει τὸ ἀκόλουϑον, τὸ τὸ αὐτὸ ὕψος ἔχειν 

45 τήν τε ἔξω στηλῶν ϑάλατταν καὶ τὴν Ἐρυϑρὰν καὶ ἔτι 
τὴν ταύτῃ γεγονυῖαν σύρρουν. 

᾿Α4λλ᾽ οὔτ᾽ εἰρηκέναι τοῦτό φησιν Ἐρατοσϑένης, 
τὸ συρρουν γεγονέναι κατὰ τὴν πλήρωσιν τῇ Ἐρυϑρᾷ, 
ἀλία συνεγγίσαι μόνον, οὔτ᾽ ἀκολουϑεῖν τῇ μιᾷ καὶ 

80 συνεχεῖ ϑαλάττῃ τὸ αὐτὸ ὕψος ἔχειν καὶ τὴν αὐτὴν 
ἐπιφανειαν, ὥσπερ οὐδὲ τὴν καϑ᾽ ἡμᾶς. καὶ νὴ Δία 
τὴν κατά τὸ “έχαιον καὶ τὴν περὶ Κεγχρεάς. ὅπερ καὶ 
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αὐτὸς ὁ Ἵππαρχος ἐπισημαίνεται ἐν τῷ πρὸς αὐτὸν 
λόγῳ εἰδὼς οὖν τὴν δόξαν αὐτοῦ τοιαύτην ἰδίᾳ τι 
πρὸς αὐτὸν λεγέτω, καὶ μὴ ἐξ ἑτοίμου λαμβανέτω. ὡς 
ἄρα ὁ φήσας μίαν εἶναι τὴν ἔξω ϑάλατταν σύμφησι καὶ 
ὅτι μία ἐστὶν αὐτῆς ἡ ἐπιφάνεια. 5 

16 Ψευδῆ δ᾽ εἶναι φήσας τὴν. ἐπὶ τοῖς δελφῖσιν ἐπι-- 
γραφὴν Κυρηναίων ϑεωρῶν αἰτίαν ἀποδίδωσιν οὐ πι-- 
ϑανήν., ὅτι ἡ μὲν τῆς Κυρήνης κτέσις ἐν χρόνοις φέρε-- 
ται μνημονευομένοις. τὸ δὲ μαντεῖον οὐδεὶς μέμνηται 
ἐπὶ ϑαλάττῃ ποτὲ ὑπάρξαν. τίγαρ, εἰ μηδεὶς μὲν ἷστο-- 10 
ρεῖ, ἐκ δὲ τῶν τεκμηρίων, ἐξ ὧν εἰκάξομεν παράλιόν 
ποτε τὸν τόπον γενέσϑαε, οἵ τὲ δελφῖνες ἀνετέθησαν 
καὶ ἡ ἐπιγραφὴ ἐγένετο ὑπὸ Κυρηναίων ϑεωρῶν; 
συγχωρήσας δὲ τῷ μετεωρισμῷ τοῦ ἐδάφους συμμε-- 
τεωρισϑεῖσαν καὶ τὴν ϑάλατταν ἐπικλύσαι τοὺς μέχρι 1δ 
τοῦ μαντείου τόπους, πλέον ἀπὸ ϑαλάττης διέχοντας 

0. 5] τῶν τρισχιλίων σταδίων. οὐ συγχωρεῖ τὸν μέχρι το-- 
σούτου μετεωρισμὸν ὥστε καὶ τὴν Φάρον ὅλην καλυ-- 
φϑῆναι καὶ τὰ πολλὰ τῆς Αἰγύπτου, ὥσπερ οὐχ ἵκα-- 
νοῦ ὄντος τοῦ τοσούτου ὕψους καὶ ταῦτα ἐπικλύσαι. 50 
φήσας δέ, εἴπερ ἐπεπλήρωτο ἐπὶ τοσοῦτον ἡ καϑ᾽ ἡμᾶς 
ϑάλαττα πρὶν τὸ ἔκρηγμα τὸ κατὰ στήλας γενέσϑαι. 
ἐφ᾽ ὅσον εἴρηκεν ὁ Ἐρατοσϑένης. χρῆναι καὶ τὴν 4υ- 
βύην πᾶσαν καὶ τῆς Εὐρώπης τὰ πολλὰ καὶ τῆς ̓ Ασίας 
κεκαλύφϑαι πρότερον, τούτοις ἐπιφέρει διότι καὶ ὁ 8ὲ 
Πόντος τῷ ᾿Αδρία σύρρους ἂν ὑπῆρξε κατά τινας τό- 
πους, ἅτε δὴ τοῦ Ἴστρου ἀπὸ τῶν κατὰ τὸν Πόντον 
τόπων σχιξομένου καὶ ῥέοντος εἰς ἑκατέραν τὴν ϑά-- 
λατταν διὰ τὴν ϑέσιν τῆς χώρας. ἀλλ᾽ οὔτ᾽ ἀπὸ τῶν 
κατὰ τὸν Πόντον μερῶν ὁ Ἴστρος τὰς ἀρχὰς ἔχει, ἀλλὰ 80 
τἀναντία ἀπὸ τῶν ὑπὲρ τοῦ ᾿δρίου ὀρῶν" οὔτ᾽ εἰς 
ὁκατέραν τὴν θάλατταν ῥεῖ. ἀλλ᾽ εἰς τὸν Πόντον μό- 
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ψον, σχίξεταί τε πρὸς αὐτοῖς μόνον τοῖς στόμασι. κου- 
νὴν δέ τινα τῶν, πρὸ αὐτοῦ τισιν ἄγνοιαν ταύτην 
ἠγνόηκεν, ὑπολαβοῦσιν εἱναέτινα ὁμώνυμον τῷ Ἴστρῳ 
ποταμὸν ἐχβάλλοντα εἰς τὸν ᾿ἀδρίαν ἀπεσχισμένον 

δ αὐτοῦ, ἀφ᾽ αὖ καὶ τὸ γένος Ἴστρων, δι’ οὗ φέρεται, λα- 
βεῖν τὴν προσηγορίαν. καὶ τὸν Ἰάσονα ταύτῃ ποιήσα- 
σϑαι ὃν ἐχ τῶν Κόλχων ἀνάπλουν. 

Πρὸς δὲ τὴν ἀϑαυμαστίαν τῶν τοιούτων μεταβο--: 
λῶν, οἵας ἔφαμεν αἰτίας εἷναι τῶν ἐπικλύσεων καὶ τῶν 

10 τοιούτων παϑῶν., οἷα εἴρηται τὰ κατὰ τὴν Σικελίαν 
καὶ τὰς Αίσλου νήσους καὶ Πιϑηκούσσας, ἄξιον παρα- 
ϑεῖναι καὶ ἄλλα πλείω τῶν ἐν ἑτέροις τόποις ὄντων ἢ 
γενομένων ὁμοίων τούτοις. ἀϑρόα γὰρ τὰ τοιαῦτα πα-- 
ραδείγματα πρὸ ὀφϑαλμῶν τεϑέντα παύσει τὴν ἔκ-- 

16 πληξιν. νυνὶ δὲ τὸ ἄηϑες ταράττει τὴν αἴσϑησιν καὶ 
δείκνυσιν ἀπειρίαν τῶν φύσει συμβαινόντων καὶ τοῦ 

βίου παντός, οἷον εἴ τις λέγοι τὰ περὶ Θήραν καὶ Θη-- 
ρασίαν νήσους ἱδρυμέναρ ἐν τῷ μεταξὺ πόρῳ Κρήτης 
καὶ τῆς Κυρηναίας, ὧν ἡ Θήρα μητρόπολίς ἐστι τῆς 

40 Κυρήνης, καὶ τὴν Αἴγυπτον καὶ πολλὰ μέρη τοιαῦτα 
τῆς Ἑλλάδος. ἀνὰ μέσον γὰρ Θήρας καὶ Θηρασίας ἐκ-- 
πεσοῦσαι φλόγες ἐκ τοῦ πελάγους ἐφ᾽ ἡμέρας τέττα-- 
ρας. ὥστε πᾶσαν ξεῖν καὶ φλέγεσϑαι τὴν ϑάλατταν, 
ἀνεφύσησαν κατ᾽ ὀλίγον ἐξαιρομένην ὡς ἂν ὀργανυ- 

45 κῶς συντιϑεμένην ἐκ μύδρων νῆσον ἐπέχουσαν δώ-- 
δεκα σταδίων τὴν περίμετρον. μετὰ δὲ τὴν παῦλαν 
τοῦ πάϑους ἐθάρρησαν πρῶτοι Ῥόδιοι ϑαλαττοκρα- 
τοῦντες ἐπιπροσπλεῦσαι τῷ τόπῳ καὶ Ποσειδῶνος 
᾿σφαλέίου ἱερὸν ἰδρύδασϑαι κατὰ τὴν νῆσον. ἐν δὲ τῇ Ο. 

80 Φοινίκῃ φησὶ Ποσειδώνιος γενομένου σεισμοῦ κατα- 

ποϑῆναι πόλιν ἰδρυμένην ὑπὲρ Σιδῶνος, καὶ αὐτῆς δὲ 
Σιδῶνος σχεδόν τι τὰ δύο μέρη πεσεῖν, ἀλλ᾽ οὐκ 
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τακεκλύσϑαι πόλεις τινὲς Θρακών, οἵ δὲ καὶ Τρηρῶν, 
ὡς συνοίκων τοῖς Θραξὶν ὄντων. καὶ ἡ πρότερον δὲ 
᾿Δροτεμίτα λεγομένη μία τῶν Ἐχινάδων νήσων ἥπειρος 
γέγονε᾽ καὶ ἄλλας δὲ τῶν περὶ τὸν ᾿Δἀχελῶον νησίδων 
τὸ αὐτὸ πάϑος φασὶ παϑεῖν ἐκ τῆς ὑπὸ τοῦ ποταμοῦ δ 
προχώσεως τοῦ πελάγους, συγχοῦνται δὲ καὶ αἷ λου- 
παί, ὡς Ἡρόδοτός φησι. καὶ Αἰτωλικαὶ δέ τινες ἄκραι 
εἰσὶ νησίξουσαι πρότερον καὶ ἡ ̓ Αστερία ἤλλακται, 
ἣν ̓ 4στερίδα φησὶν ὁ ποιητής ..ἔστι δέ τις νῆσος μέσσῃ 
»ο»αλὶ πετρήεσσα, ᾿Αστερές. οὐ μεγάλη, λιμένες δ᾽ ἐνὶ 19 
οναύλοχοι αὐτῇ ἀμφίδυμοι" “’ νυνὶ δὲ οὐδ᾽ ἀγκυροβό- 
λιον εὐφυὲς ἔχει. ἔν τε τῇ Ἰθάκῃ οὐδέν ἐότιν ἄντρον 
τοιοῦτον οὐδὲ νυμφαῖον. οἷόν φησιν Ὅμηρος βέλ- 
τιον δὲ αἰτιᾶσϑαι μεταβολὴν ἢ ἄγνοιαν ἢ κατάψευσιν 

ο. θ0 τῶν τόπων κατὰ τὸ μυϑῶδες. τοῦτο μὲν δὴ ἀσαφὲς ὃν 15 
[ἐῶ] ἐν κοινῷ σκοπεῖν. 

19 Ἢ δὲ "΄ἄντισσα νῆσος ἦν πρότερον, ὡς [Μυρσίλος 
φησί: τῆς δὲ Μέσβου καλουμένης πρότερον Ἴδσης. καὶ 
τὴν νῆσον "Αντιόσαν καλεῖσθαι συνέβη: νῦν δὲ τῆς 
“έσβου πόλις ἐστέν. οἱ δὲ καὶ τὴν Λέσβον τῆς Ἴδης 20 
ἀπερρωγέναι πεπιστεύκασι, καϑάπερ τὴν Προχύτην 
καὶ τὴν Πυιϑηκοῦσσαν τοῦ Μισηνοῦ. τὰς δὲ Καπρέας 
τοῦ ᾿4“ϑηναίου,. τὴν Σικελίαν δὲ τῆς Ῥηγίνης, τὴν Ὅσ- 
ὅαν δὲ τοῦ Ὀλύμπου. γεγόνασι δὲ καὶ περὶ ταῦτα 
τοιαῦται μεταβολαί. καὶ ὁ “άδων δὲ ὁ ἐν᾿ ἀρκαδία ἐπέ- 56 
σχε ποτὲ τὸ ῥεῦμα. Δοῦρις δὲ τὰς Ῥάγας τὰς κατὰ Μη-- 
δίαν ὠνομάσϑαι φησὶν ὑπὸ σεισμῶν ῥαγείσης τῆς περὶ 
τὰς Κασπίους πύλας γῆς. ὥστε ἀνατραπῆναι πόλεις 
συχνὰς καὶ κώμας καὶ ποταμοὺς ποικίλας μεταβολὰς 

δέξασθαι. Ἴων δὲ περὶ τῆς Εὐβοίας φησὶν ἐν Ὀμφάλῃ 80 
Σατύροις ..Εὐβοΐδα μὲν γῆν λεπτὸς εὐρίπου κλύδων 
“Βοιωτίας ἐχώρισ᾽, ἀκτὴν ἐκτεμὼν προβλῆτα πορϑμῷ." 
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Δημήτριος δ᾽ ὁ Καλλατιανὸς τους καϑ᾽ ὅλην τὴν 30 
Ελλάδα γενομένους ποτὲ σεισμοὺς διηγούμενος τῶν 
τε Διχάδων νήσων καὶ τοῦ Κηναίου τὰ πολλὰ κατα-- 
δύναί φησι. τά τὲ ϑερμὰ τὰ ἐν Αἰδηψῷ καὶ Θερμοπύ- 

6 λαις ἐπὶ τρεῖς ἡμέρας ἐπισχεϑέντα πάλιν ῥυῆναι, τὰ 
δ᾽ ἐν Αἰδηψῷ καὶ καϑ᾽ ἑτέρας ἀναρραγῆναι πηγάς" 
Ἰφρεοῦ δὲ τὸ πρὸς ϑαλάττῃ τεῖχος καὶ τῶν οἰκιῶν περὶ 
ἑπτακοσίας συμπεσεῖν. ᾿Ἐχέίνον τε καὶ Φαλάρων καὶ 
Ἡρακλείας τῆς Τραχῖνος, τῶν μὲν πολὺ μέρος πεσεῖν, 

10 Φαλάρων δὲ καὶ ἐξ ἐδάφους ἀνατραπῆναι τὸ κτίσμα. 
παραπλήσια δὲ συμβῆναι καὶ Δαμιεῦσι καὶ 4αρι-- 
δαίοις" καὶ Σικάρφειαν δ᾽ ἐκ θεμελίων ἀναρριφῆναι.,. 
καὶ καταδῦναι σώματα χιλίων καὶ ἑπτακοσίων οὐκ 
ἐλάττω, Θρονίους δ᾽ ὑπὲρ ἥμισυ τούτων κῦμά τε 

15 ἐξαρϑὲν τριχῆ τὸ μὲν πρὸς Τάρφην ἐνεχϑῆναι καὶ 
Θρόνιον, τὸ δὲ πρὸς Θερμοπύλας, ἄλλο δὲ εἰς τὸ πε-- 
δίον ἕως τοῦ Φωκικοῦ “Ιαφνοῦντος, πηγάς τὲ ποτα-- 
μῶν ξηρανϑῆναι πρὸς ἡμέρας τινάς τὸν δὲ Σπερχειὸν 
ἀλλαξαι τὸ ῥεῖϑρον καὶ ποιῆσαι πλωτὰς τὰς ὁδούς, τὸν 

40 δὲ Βοάγριον κατ᾽ ἄλλης ἐνεχϑῆναι φάραγγος, καὶ ᾿4λό-- 
πης δὲ καὶ Κύνου καὶ Ὀποῦντος πολλὰ καταβλαβῆναι 
μέρη, Οἷον δὲ τὸ ὑπερκείμενον φρούριον πᾶν ἄνατρα- 
πῆναι, Ἐλατείας δὲ τοῦ τείχους καταρραγῆναι μέρος, 

περὶ δὲ ἄλπωνον ϑεσμοφορίων ὄντων πέντε καὶ εἴκοσι 
45 παρϑένους ἀναδραμούσας εἰς πύργον τῶν ἐλλιμενίων 

κατὰ θέαν. πεσόντος τοῦ πύργου, πεσεῖν καὶ αὐτὰς 
εἰς τὴν ϑάλατταν. λέγουσι δὲ καὶ τῆς ̓ Αταλάντης τῆς 
πρὸς Εὐβοίᾳ τὰ μέσα ῥήγματος γενομένου διάπλουν 0.6] 
δέξασϑαι, μεταξὺ καὶ τῶν πεδίων ἔνια καὶ μέχρι εἴκοσι 

80 σταδίων ἐπικλυσϑῆναι. καὶ τριήρη τινὰ ἐκ τῶν νεω-- 
ρίων ἐξαιρεϑεῖσαν ὑπερπεσεῖν τοῦ τείχους. 

Προστιϑέασι δὲ καὶ τὰς ἐκ τῶν μεταστάσεων μετα-- 31 

Ι 
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βολὰς ἐπὶ πλέον τὴν ἀϑαυμαστίαν ἡμῖν κατασκευαξειν" 
ἐθέλοντες, ἣν ὑμνεῖ Δημόκριτος καὶ οἵ ἄλλοι φιλόσοφοι 
πάντες παράκειται γὰρ τῷ ἀϑαμβεῖ καὶ ἀταράχῳ καὶ 
ἀνεκπλήκτῳ. οἷον Ἰβήρων μὲν τῶν ἑσπερίων εἰς τοὺς 
ὑπὲρ τοῦ Πόντου καὶ τῆς Κολχίδος τόπους μετῳκισμέ- ὃ 
νων (οὗς ὁ᾿ἡράξης, ὥς φησιν ᾿4πολλόδωρος, ἀπὸ τῆς 
᾿Δρμενίας ὁρίξει, Ιῦρος δὲ μᾶλλον καὶ τὰ ὄρη τὰ Μο- 
σχικα), «Αἰγυπτίων δ᾽ εἴς τε 4ἰϑίοπας καὶ Κόλχους, Ἔνε-- 
τῶν δ᾽ ἐκ Παφλαγονίας ἐπὶ τὸν ᾿ἀδρίαν. ἅπερ καὶ ἐπὶ 
τῶν Ἑλληνικῶν ἐθνῶν συνέβη, ᾿Ιώνων καὶ Ζωριέων 10 
καὶ ᾿Δ4χαιῶν καὶ Αἰολέων" καὶ Αἰνιᾶνες οἵ νῦν Αἰτωλοῖς 
ὅμοροι περὶ τὸ Ζώτιον ᾧκουν καὶ τὴν Ὄσσαν μετὰ 

- Περραιβῶν καὶ αὐτοὶ δὲ Περραιβοὶ μετανάσται τινές. 
πλήρης δέ ἐστι τῶν τοιούτων παραδειγμάτων ἡ νῦν 
ἐνεστῶσα πραγματεία. τινὰ μὲν οὖν καὶ πρόχειρα τοῖς 15 
πολλοῖς ἐστιν" αἵ δὲ τῶν Καρῶν καὶ Τρηρῶν καὶ Τεύ- 
κρῶν μεταναστάσεις καὶ Γαλατῶν, ὁμοῦ δὲ καὶ τῶν 
ἡγεμόνων οἵ ἐπὶ πολὺ ἐκτοπισμοί, Μάδυός τε τοῦ 
Σκυϑικοῦ καὶ Τεαρκὼ τοῦ «Αἰϑίοπος καὶ Κώβου τοῦ 
Τρηρὸς καὶ Σεσώστριος καὶ Ψαμμιτίχου τῶν Αἰψυ-- 30 
πτίων καὶ Περσῶν τῶν ἀπὸ Κύρου μέχρι Ξέρξου οὐχ 
ὁμοίως ἐν ἑτοίμῳ πᾶσίν εἰσιν. οἵ τε Κιμμέριοι, οὗς καὶ 
Τρῆρας ὀνομάξουσιν, ἢ ἐκείνων τι ἔϑνος, πολλάκις 
ἐπέδραμον τὰ δεξιὰ μέρη τοῦ Πόντου καὶ τὰ συνεχῆ 
αὐτοῖς, τοτὲ μὲν ἐπὶ Παφλαγόνας τοτὲ δὲ καὶ Φρύγας 25 
ἐμβαλόντες, ἡνίκα Μίδαν αἷμα ταύρου πιόντα φασὶν 
ἀπελϑεῖν εἰς τὸ χρεών. Δύγδαμις δὲ τοὺς αὑτοῦ ἄγων 
μέχρι Δυδίας καὶ Ἰωνίας ἤλασε καὶ Σάρδεις εἷλεν, ἐν 
Κιλικίᾳ δὲ διεφϑάρη. πολλάκις δὲ καὶ οἱ Κιμμέριοι καὶ 
οἵ Τρῆρες ἐποιήσαντο τὰς τοιαύτας ἐφόδους" τοὺς δὲ 30 
Τρῆρας καὶ Κῶβον ὑπὸ Μάδυος τὸ τελεξυταῖον ἐξε-- 
λαϑῆναϊ φασε τοῦ τῶν Σκυϑώῶν βασιλέως. ταῦτα μὲν 
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εἰρήσθω πρὸς ἅπασαν κοινῇ τὴν περίοδον τῆς γῆς 
ἔχοντα οἰκείαν ἱστορίαν. 

᾿Ἐπάνιμεν δ᾽ ἐπὶ τὰ ἑξῆς ἀφ᾽ ὧν παρέβημεν. τοῦ 58 
γὰρ Ἡροδότου μηδένας ὑπερβορείους εἶναι φήσαντος, 

5 μηδὲ γὰρ ὑπερνοτίους, γελοίαν φησὶν εἶναι τὴν ἀπό--: 
δειξιν καὶ ὁμοίαν ὁ Ἐρατοσθένης τῷ σοφίσματι τούτῳ, Ο. 63 
εἴ τις λέγοι μηδένας εἶναι ἐπιχαιρεκάκους, μηδὲ γὰρ 
ἐπιχαιραγάϑους. κατὰ τύχην τε εἶναι καὶ ὑπερνοτίους᾽" 
κατὰ γοῦν τὴν «Αἰθιοπίαν μὴ πνεῖν νότον, ἀλλὰ κατω-- 

Ι0τέρω. ϑαυμαστὸν δ᾽ εἰ καϑ᾽ ἕκαστον κλίμα πνέοντος 
ἀνέμου καὶ πανταχοῦ τοῦ ἀπὸ μεσημβρίας νότου προσ- 
αγορευομένου, ἔστι τις οἴκησις ἐν ἡ τοῦτο μὴ συμβαί- 

νει. τοὐναντίον γὰρ οὐ μόνον Αἰθιοπία ἔχοι ἂν τὸν 
καϑ' ἡμᾶς νότον, ἀλλὰ καὶ ἡ ἀνωτέρω πᾶσα μέχρι τοῦ 

16 ἰσημερινοῦ. εἰ δ᾽ ἄρα, τοῦ Ἡροδότου τοῦτ᾽ ἐχρῆν αἰἱ- 
τιᾶσϑαι, ὅτι τοὺς ὑπερβορείους τούτους ὑπέλαβε λέ- 
γεσϑαι, παρ᾽ οἷς ὁ βορέας οὐ πνεῖ. καὶ γὰρ εἰ οἵ ποιηταὶ 
μυϑικώτερον οὕτω φασίν, οἵ γ᾽ ἐξηγούμενοι τὸ ὑγιὲς 
ἂν ἀκούσαιεν. ὑπερβορείους τοὺς βορειοτάτους λέγε-- 

40 σϑαι. ὅρος δὲ τῶν μὲν βορείων ὁ πόλος. τῶν δὲ νοτίων 
ὃ ἰσημερινός᾽ καὶ τῶν ἀνέμων δ᾽ ὁ αὐτὸς ὅρος. 

Ἑξῆς δὲ λέγει πρὸς τοὺς φανερῶς πεπλασμένα 53 
καὶ ἀδύνατα λέγοντας. τὰ μὲν ἐν μύϑου σχήματι τὰ 
δ᾽ ἱστορίας, περὶ ὧν οὐκ ἄξιον μεμνῆσϑαι᾽ οὐδ᾽ ἐκεῖ- 

56 νον ἐχρῆν ἐν ὑποϑέσει τοιαύτῃ φλυάρους ἐπισκοπεῖν. 
Ἡ μὲν οὖν πρώτη διέξοδος αὐτῷ τῶν ὑπομνημά- ἢ 

τῶν τοιαύτη. ἐν δὲ τῇ δευτέρα πειρᾶται διόρϑωσίν τινα 
ποιεῖσϑαι τῆς γεωγραφίας καὶ τὰς ἑαυτοῦ λέγει ὑπολή- 

ψεις, πρὸς ἃς πάλιν εἰ ἔστι τις ἐπκανόρϑωσις, πειρατέον 

80 προσφέρειν. τὸ μὲν οὖν τὰς μαϑηματικὰς ὑποϑέσεις 
εἰσάγειν καὶ φυσικὰς εὖ λέγεται. καὶ ὅτι εἰ σφαιροειδὴς 

ΤΗΑΒΟ ἴ, 6 
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ἡ γῇ καϑάπερ καὶ ὁ κόσμος, περιοικεῖται, καὶ τὰ ἄλλα 
τὰ τοιαῦτα. εἰ δὲ τηλικαύτη ἡλίκην αὐτὸς εἴρηκεν, οὐχ 
ὁμολογοῦσιν οἱ ὕστερον, οὐδ᾽ ἐπαινοῦσι τὴν ἀναμέ- 
τρησιν- ὅμως δὲ πρὸς τὴν σημείωσιν τῶν κατὰ τὰς 
οἰκήσεις ἑκάστας φαινομένων προσχρῆταιτοῖς διαστή-- ὅ 
μασιν ἐκείνοις Ἵππαρχος ἐπὶ τοῦ διὰ Μερόης καὶ ᾽4λε--: 
ξανδρείας καὶ Βορυσϑένους μεσημβρινοῦ. μικρὸν πα-- 
ραλλάττειν φήσας παρὰ τὴν ἀλήϑειαν. καὶ περὶ τοῦ 
σχήματος δ᾽ ἐν τοῖς ἑξῆς διὰ πλειόνων [λέγων] καὶ δει-- 
κνύς, ὅτι σφαιροειδὴς καὶ ἡ γῆ σὺν τῇ ὑγρᾷ φύσει καὶ 10 
ὁ οὐρανός, ἀλλοτριολογεῖν ἂν δόξειεν ἀρκεῖ γὰρ τὸ 
ἐπὶ μικρόν. 

ἃ. Ἑξῆς δὲ τὸ πλάτος τῆς οἰκουμένης ἀφορίξων φη- 
σὶν ἀπὸ μὲν Μερόης ἐπὶ τοῦ δι᾿ αὐτῆς μεσημβρινοῦ 

6. θὃ μέχρι ᾿4λεξανδρείας εἶναι μυρίους, ἐνθένδε εἰς τὸν 16 
Ἑλλήσποντον περὶ ὀκτακισχιλίους ἑκατόν, εἶτ᾽ εἰς Βο-- 
ρυσϑένη πεντακισχιλίους. εἶτ᾽ ἐπὶ τὸν κύκλον τὸν διὰ 
Θούλης (ἥν φησι Πυϑέας ἀπὸ μὲν τῆς Βρεττανικῆς ἕξ 
ἡμερῶν πλοῦν ἀπέχειν πρὸς ἄρκτον, ἐγγὺς δ᾽ εἶναι 
τῆς πεπηγυίας θαλάττης) ἄλλους ὡς μυρίους χιλίους 30 
πεντακοσίους. ἐὰν οὖν ἔτι προσϑῶμεν ὑπὲρ τὴν Με- 
ρύην ἄλλους τρισχιλίους τετρακοσίους, ἵνα τὴν τῶν 
«Αἰγυπτίων νῆσον ἔχωμεν καὶ τὴν Κινναμωμοφόρον 
καὶ τὴν Ταπροβάνην, ἔσεσϑαι σταδίους τρισμυρίους 
ὀκτακισχιλίους. 96 

8 Τὰ μὲν οὖν ἄλλα διαστήματα δεδόσϑω αὐτῷ᾽ 
ὡμολόγηται γὰρ ἱκανῶς" τὸ δ᾽ ἀπὸ τοῦ Βορυσϑένους 
ἐπὶ τὸν διὰ Θούλης κύκλον τίς ἂν δοίη νοῦν ἔχων; ὅ 
τε γὰρ ἱστορῶν τὴν Θούλην Πυϑέας ἀνὴρ ψευδίστατος 
ἐξήτασται, καὶ οἱ τὴν Βρεττανικὴν [καὶ] Ἰέρνην ἰδόν-- 80 
τες οὐδὲν περὶ τῆς Θούλης λέγουσιν, ἄλλας νήσους λέ- 
γοντὲς μικρὰς περὶ τὴν Βρεττανικήν" αὐτή τε ἡ Βρετ-- 
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εανιχη τὸ μῆκος ἴσως πώς ἐστι τῇ Κελτικῇ παρεκχτετα-- 
μένη, τῶν πεντακισχιλίων σταδίων οὐ μείξων καὶ τοῖς 
ἄκροις τοῖς ἀντικειμένοις ἀφοριξομένη. ἀντίκειται γὰρ 
ἀλλήλοις τά τε ἑῷα ἄκρα τοῖς ἑῴοις καὶ τὰ ἑσπέρια τοῖς 

5 ἑσπερίοις, καὶ τά γε ἑῷα ἐγγὺς ἀλλήλων ἐστὶ μέχρις 
ἐπόψεως. τό τε Κάντιον καὶ αἵ τοῦ Ῥήνου ἐκβολαί. ὁ 
δὲ πλειόνων ἢ δισμυρίων τὸ μῆκος ἀποφαίνει τῆς νή-- 
σου, καὶ τὸ Καάντιον ἡμερῶν τινων πλοῦν ἀπέχειν τῆς 
Κελτικῆς φησι" καὶ τὰ περὶ τοὺς Ὠστιμίους δὲ καὶ τὰ 

10 πέραν τοῦ Ῥήνου τὰ μέχρι Σκυϑῶν πάντα κατέψευ-- 
ὅται τῶν τόπων. ὅστις οὖν περὶ τῶν γνωριξομένων 
τόπων τοσαῦτα ἔψευσται, σχολῇ γ᾽ ἂν περὶ τῶν 
ἀγνοουμένων παρὰ πᾶσιν ἀληϑεύειν δύναιτο. 

Τὸν δὲ διὰ τοῦ Βορυσϑένους παράλληλον τὸν αὖ-- 
16 τὸν εἶναι τῷ διὰ τῆς Βρεττανικῆς εἰκάξουσιν Ἵππαρχός 

τε καὶ ἄλλοι ἐκ τοῦ τὸν αὐτὸν εἶναι καὶ τὸν διὰ Βυξαν- 
τίου τῷ διὰ Μασσαλίας" ὃν γὰρ λόγον εἴρηκε [Πυϑέας] 
τοῦ ἐν Μασσαλίᾳ γνώμονος πρὸς τὴν σκιάν, τὸν αὐτὸν 
καὶ Ἵππαρχος κατὰ τὸν ὁμώνυμον καιρὸν εὑρεῖν ἐν 

40 τῷ Βυξαντίῳ φησίν. ἐκ Μασσαλίας δὲ εἰς μέσην τὴν 
Βρεττανικὴν οὐ πλέον τῶν πεντακισχιλίων ἐστὶ στα-- 
δίων. ἀλλὰ μὴν ἐκ μέσης τῆς Βρεττανικῆς οὐ πλέον 
τῶν τετρακισχιλίων προελθὼν εὕροις ἂν οἰκήσιμον 
ἄλλως πως (τοῦτο δ᾽ ἂν εἴη τὸ περὶ τὴν Ἰέρνην), ὥστε 

46 τὰ ἐπέκεινα, εἰς ἃ ἐκτοπίξει τὴν Θούλην, οὐκέτ᾽ οἰκή--: 
σιμα. τίνι δ᾽ ἂν καὶ στοχασμῷ λέγοι τὸ ἀπὸ τοῦ διὰ 
Θούλης ξως τοῦ διὰ Βορυσϑένους μυρίων καὶ χιλέων 

πεντακοσίων, οὐχιὁρῶ. 
Διαμαρτὼν δὲ τοῦ πλάτους ἠνάγκασται καὶ τοῦ 

80 μήκους ἀστοχεῖν. ὅτι μὲν γὰρ πλέον ἢ διπλάσιον τὸ 
γνώριμον μῆκός ἐστι τοῦ γνωρίμου πλάτους, ὁμολο-- 
γοῦσι καὶ οἵ ὕστερον καὶ τῶν παλαιῶν οἵ ἀν στο! ᾿; 

4 

ἐν 

Ο. 64 
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λέγω δὲ τὸ ἀπὸ τῶν ἄκρων τῆς Ἰνδικῆς ἐπὶ τὰ ἄκρα 
τῆς Ἰβηρίας, τοῦ ἀπ᾽ Αὐἰϑιόπων ἕως τοῦ κατὰ Ἰέρνην 
κύκλου. δρίσας δὲ τὸ λεχϑὲν πλάτος, τὸ ἀπὸ τῶν ἐσχά- 
τῶν Αἰθιόπων μέχρι τοῦ διὰ Θούλης ἐκτείνει πλέον ἢ. 
δεῖ τὸ μῆκος, ἵνα ποιήσῃ πλέον ἢ διπλάσιον τοῦ λε-- ὅ 
χϑέντος πλάτους. φησὶ δ᾽ οὖν τὸ μὲν τῆς Ἰνδικῆς μέχρι 
τοῦ Ἰνδοῦ ποταμοῦ τὸ στενώτατον σταδίων μυρίων 
ἑξακισχιλίων (τὸ γὰρ ἐπὶ τὰ ἀκρωτήρια τεῖνον τριδχι- 
λίοις εἶναι μεῖξον), τὸ δὲ ἔνϑεν ἐπὶ Κασπίους πύλας 

μυρίων τετρακισχιλίων. εἶτ᾽ ἐπὶ τὸν Εὐφράτην μυ-10 
ρίων, ἐπὶ δὲ τὸν Νεῖλον ἀπὸ τοῦ Εὐφράτου πεντακισ--: 
χιλίων, ἄλλους δὲ χιλίους καὶ τριακοσίους μέχρι Κα- 
νωβικοῦ στόματος, εἶτα μέχρι τῆς Καρχηδόνος μυρίους 
τρισχιλίους πεντακοσίους, εἶτα μέχρι στηλῶν ὀκτακισ-- 
χιλίους τοὐλάχιστον" ὑπεραίρειν δὴ τῶν ἑπτὰ μυριά-- 16. 
δων ὀκτακοσίους. δεῖν δὲ ἔτι προσϑεῖναι τὸ ἐκτὸς Ἧρα- 

κλείων στηλῶν κύρτωμα τῆς Εὐρώπης, ἀντικείμενον 
μὲν τοῖς Ἴβηρσι προπεπτωκὸς δὲ πρὸς τὴν ἑσπέραν, 
οὐκ ἔλαττον σταδίων τρισχιλίων, καὶ τὰ ἀκρωτήρια τά 
τε ἄλλα καὶ τὸ τῶν Θοτιμίων, ὃ καλεῖται Κάβαιον, καὶ 30 
τὰς κατὰ τοῦτο νήσους. ὧν τὴν ἐσχάτην Οὐξισάμην 
φησὶ Πυϑέας ἀπέχειν ἡμερῶν τριῶν πλοῦν. ταῦτα 
δ᾽ εἰπὼν τὰ τελευταῖα οὐδὲν πρὸς τὸ μῆκος συντεί- 
νοντὰ προσέϑηκε τὰ περὶ τῶν ἀκρωτηρίων καὶ τῶν 
Ἰστιμίων καὶ τῆς Οὐξισάμης καὶ ὧν φησι νήσων᾽ 95 
ταῦτα γὰρ πάντα προσάρκτιώ ἐστι καὶ Κελτικά, οὐκ 

»- 

Ἰβηρικά. μᾶλλον δὲ Πυϑέου πλάσματα. προστίϑησί 
᾿ φὲ τοῖς εἰρημένοις τοῦ μήκους διαστήμασιν ἄλλους 

6 

σταδίους δισχιλίους μὲν πρὸς τῇ δύσει. δισχιλίους δὲ 

πρὸς τῇ ἀνατολῇ. ἵνα σώσῃ τὸ πλέον ἢ διπλάσιον τὸ 30 
μῆκος τοῦ πλάτους εἶναι. 

Παραμυϑούμενος δ᾽ ἐπὶ πλέον, ὅτι κατὰ φύσιν 
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ἐστὶ τὸ ἀπὸ ἀνατολῆς ἐπὶ δύσιν διάστημα μεῖζον λέ- 
γειν, κατὰ φύσιν φησὶν εἶναι ἀπὸ τῆς ἕω πρὸς τὴν 
ἑσπέραν μακροτέραν εἶναι τὴν οἰκουμένην, καϑάπερ 
εἰρήκαμεν"... ...ος ὡς οἷ μαϑηματικοί φασι. κύκλον 

δσυνάπτειν, συμβάλλουσαν αὐτὴν ἑαυτῇ, ὥστ᾽ εἰ μὴ 
τὸ μέγεϑος τοῦ ᾿Δτλαντικοῦ πελάγους ἐκώλυε, κἂν 
πλεῖν ἡμᾶς ἐκ τῆς Ἰβηρίας εἰς τὴν Ἰνδικὴν διὰ τοῦ αὖὐ-- 
τοῦ παραλλήλου, τὸ λοιπὸν μέρος παρὰ τὸ λεχϑὲν διά-- Ο. 66 
στημα ὑπὲρ τὸ τρίτον μέρος ὃν τοῦ ὅλου κύυκλου᾿ 

10 εἴπερ ὁ δι᾽ ᾿ϑηνῶν ἐλάττων ἐστὶν εἴκοσι μυριάδων, ὁ 
ὅπου πεποιήμεϑα τὸν εἰρημένον σταδιασμὸν ἀπὸ τῆς 
Ἰνδικῆς εἰς τὴν Ἰβηρίαν. οὐδὲ ταῦτα οὖν εὖ λέγει" οὔ-- 
τὸς γὰρ ὁ λόγος περὶ μὲν τῆς εὐκράτου καὶ καϑ' ἡμᾶς 
ξώνης λέγοιτ᾽ ἂν κατὰ τοὺς μαϑηματικούς, ἧς μέρος ἡ 

16 οἰκουμένη ἐστί, περὶ δὲ τῆς οἰκουμένης.... καλοῦμεν 
γὰρ οἰκουμένην ἣν οἰκοῦμεν καὶ γνωρίζομεν" ἐνδέχε- 
ται δὲ ἐν τῇ αὐτῇ εὐκράτῳ ξώνῃ καὶ δύο οἰχουμένας 
εἶναι ἢ καὶ πλείους. καὶ μάλιστα ἐγγὺς τοῦ δι᾽ ᾽4ϑῆ- 
νῶν κύκλου τοῦ διὰ τοῦ ᾿“τλαντικοῦ πελάγους γρα-- 

90 φομένου. πάλιν δὲ ἐπιμένων τῇ περὶ τοῦ σφαιροειδῆ 
τὴν γῆν εἶναι ἀποδείξει τῆς αὐτῆς ἐπιτιμήσεως ἂν τυγ-- 
χάνοι. ὡς δ᾽ αὕτως καὶ πρὸς τὸν Ὅμηρον οὐ παύεται 
περὶ τῶν αὐτῶν διαφερόμενος. 

Ἑξῆς δὲ περὶ τῶν ἤἠπείρων εἰπὼν γεγονέναι πολὺν 7 
46 λόγον, καὶ τοὺς μὲν τοῖς ποταμοῖς διαιρεῖν αὐτὰς τῷ 

τὸ Νείλῳ καὶ τῷ Τανάιδι νήσους ἀποφαίνοντας, τοὺς 
δὲ τοῖς ἰσϑμοῖς τῷ τε μεταξὺ τῆς Κασπίας καὶ τῆς 
Ποντικῆς ϑαλάσσης καὶ τῷ μεταξὺ τῆς Ἐρυϑορᾶς καὶ 
τοῦ Ἔχρήγματος, τούτους δὲ χερρονήσους αὐτὰς λέ- 

807ειν, οὐχ ὁρᾶν φησι πῶς ἂν εἰς πράγματα κατα- 
στρέφοι ἡ ξήτησις αὕτη, ἀλλὰ μόνον ἔριν διαιτών-- 
τῶν κατὰ Ζημόκριτον εἶναι. μὴ ὄντων γὰρ ἀκριβῶν 
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ὅρων, καϑάπερ Κολυττοῦ καὶ Μελίτης, οἷον στηλῶν ἢ 
περιβόλων. τοῦτο μὲν ἔχειν φάναι ἡμᾶς ὅτι τουτὶ μέν 
ἐστι Κολυττὸς τουτὶ ὃὲ Μελίτη, τοὺς ὅρους δὲ μὴ 
ἔχειν εἰπεῖν. διὸ καὶ συμβαίνειν κρίσεις πολλάκις περὶ 
χωρίων τινῶν. καϑάπερ ᾿4ργείοις μὲν καὶ Δακεδαιμο- 5 
νίοις περὶ Θυρέας, ᾿4ϑηναίοις δὲ καὶ Βοιωτοῖς περὶ 
“ρωποῦ. ἄλλως τε τοὺς Ἕλληνας τὰς τρεῖς ἠπείρους 
ὀνομάσαι οὐκ εἰς τὴν οἰκουμένην ἀποβλέψαντας, ἀλλ᾽ 
εἴς τε τὴν σφετέραν καὶ τὴν ἀπαντικρὺ τὴν Καρικήν, 
ἐφ᾽ ἡ νῦν Ἴωνες καὶ οἱ ἑξῆς" χρόνῳ δὲ ἐπὶ πλέον 10 
προϊόντας ἀεὶ καὶ πλειόνων γνωριξομένων χωρῶν εἰς 
τοῦτο καταστρέψαι τὴν διαίρεσιν. πότερον οὖν οἵ 
πρώτοι διορίδαντες τὰς τρεῖς, ἵνα ἀπὸ τῶν ἐσχάτων 
ἄρξωμαι διαιτῶν τὴν ἔριν, μὴ κατὰ ΖΙημόκριτον ἀλλὰ 
κατ᾽ αὐτόν, οὗτοι ἦσαν οἵ πρῶτοι τὴν σφετέραν ἀπὸ 15 
τῆς ἀντικειμένης τῆς τῶν Καρῶν διορίσαι ξητοῦντες ; 
ἢ οὗτοι μὲν τὴν Ἑλλάδα ἐπενόουν μόνην καὶ τὴν Κα- 
ρίαν καὶ ὀλίγην τὴν συνεχῆ, οὔτε δ᾽ Εὐρώπην οὔτε 

0. 66 4σίαν ὡσαύτως οὔτε Διβύην, οἱ δὲ λοιποὶ ἐπιόντες 
ὅση ἦν ἱκανὴ ὑπογράψαι τὴν τῆς οἰκουμένης ἐπίνοιαν, 30 
οὗτοί εἰσιν οἵ εἰς τρία διαιροῦντες; πῶς οὖν οὐ τῆς 

οἰκουμένης ἐποιοῦντο διαίρεσιν; τίς δὲ τρία μέρη λέ-- 
γῶν καὶ καλῶν ἥπειρον ἕκαστον τῶν μερῶν οὐ προσ- 
ἐπινοεῖ τὸ ὅλον, οὗ τὸν μερισμὸν ποιεῖται; εἰ δ᾽ ἐπι-- 
νοοῖ μὲν μὴ τὴν οἰκουμένην, μέρους δέ τινος αὐτῆς 45 
τὸν μερισμὸν ποιοῖτο, τένος ἄν τις μέρους τῆς οἰκου-- 
μένης μέρος εἶπε τὴν 4“σίαν ἢ τὴν Εὐρώπην ἢ ὅλως 
ἥπειρον ; ταῦτα γὰρ εἴρηται παχυμερῶς. 

Ἔτι δὲ παχυμερέστερον τὸ φήσαντα μὴ ὁρᾶν εἰς - 
τί πραγματικὸν καταστρέφει τὸ τοὺς ὅρους ξητεῖν, πα-- 80 
ραϑεῖναι τὸν Κολυττὸν καὶ τὴν Μελίτην, εἶτ᾽ εἰς τά-- 
ναντία περιτρέπεσϑαι. εἰ γὰρ οἷ περὶ Θυρεῶν καὶ 
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ἸΩρωποῦ πόλεμοι διὰ τὰς τῶν ὅρων ἀγνοίας ἀπέβησαν, 
εἰς πραγματικόν τι καταστρέφον τὸ διαχωρίζειν τὰς 
χώρας" ἢ τοῦτο λέγει, ὡς ἐπὶ μὲν τῶν χωρίων καὶ νὴ 
Ζία τῶν καϑ'᾽ ἔἕκασεα ἐϑνῶν πραγματικὸν τὸ διορίζειν 

5 ἀκριβῶς, ἐπὶ δὲ τῶν ἠπείρων περιττόν; καίτοι οὐδὲ 
ἐνταῦϑα ἧττον οὐδέν" γένοιτο γὰρ ἂν καὶ ἐπὶ τούτων 
ἡγεμόσι μεγάλοις ἀμφισβήτησις, τῷ μὲν ἔχοντι τὴν 
᾿Δσίαν. τῷ δὲ τὴν Διβύην, ὁποτέρου δή ἐστιν ἡ Αἴγυ--: 
πτος. δηλονότι ἡ κάτω λεγομένη τῆς Αἰγύπτου χώρα. 

1οχᾶν ἐάσῃ δέ τις τοῦτο διὰ τὸ σπάνιον, ἄλλως φατέον 
διαιρεῖσϑαι τὰς ἠπείρους κατὰ μέγαν διορισμὸν καὶ 
πρὸς τὴν οἰκουμένην ὅλην ἀναφερόμενον" καϑ᾽ ὃν 
οὐδὲ τούτου φροντιστέον. εἰ οἷ τοῖς ποταμοῖς διορί- 
σαντες ἀπολείπουσί τινα χωρία ἀδιόριστα, τῶν ποτα-- 

15 μῶν μὴ μέχρι τοῦ ὠκεανοῦ διηκόντων μηδὲ νήσους 
ὡς ἀληϑῶς ἀπολειπόντων τὰς ἠπείρους. 

Ἐπὶ τέλει δὲ τοῦ ὑπομνήματος οὐκ ἐπαινέσας 9 
τοὺς δίχα διαιροῦντας ἅπαν τὸ τῶν ἀνθρώπων πλῆ- 
ϑος εἴς τε Ἕλληνας καὶ βαρβάρους, καὶ τοὺς ᾿4λεξάν-- 

40 δρῷ παραινοῦντας τοῖς μὲν Ἕλλησιν ὡς φίλοις χρῆ- 
όϑαι τοῖς δὲ βαρβάροις ὡς πολεμίοις. βέλτιον εἷναέ 
φησιν ἀρετῇ καὶ κακίᾳ διαιρεῖν ταῦτα. πολλοὺς γὰρ 
καὶ τῶν Ελλήνων εἶναι κακοὺς καὶ τῶν βαρβάρων 
ἀστείους, καϑάπερ Ἰνδοὺς καὶ ᾿Αριανούς, ἔτι δὲ Ῥω- 

4δ μαίους καὶ Καρχηδονίους οὕτω ϑαυμαστῶς πολιτευο-- 
μένους. διόπερ τὸν ᾿4λέξανδρον ἀμελήσαντα τῶν πα-- 
ραινούντων, ὅσους οἷόν τ᾽ ἦν ἀποδέχεσϑαι τῶν εὐδο-- 
κίμων ἀνδρῶν καὶ εὐεργετεῖν" ὥσπερ δι᾽ ἄλλο τι τῶν Ο. 61 
οὕτω διελόντων τοὺς μὲν ἐν ψόγῳ τοὺς δ᾽ ἐν ἐπαίνῳ 

8οτιϑεμένων, ἢ διότι τοῖς μὲν ἐπικρατεῖ τὸ νόμιμον καὶ 
τὸ παιδείας καὶ λόγων οἰκεῖον, τοῖς δὲ τἀναντία. καὶ ὁ 
᾿Αλέξανδρος οὖν οὐκ ἀμελήσας τῶν παραινούντων, 
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ἀλλ᾽ ἀποδεξάμενος τὴν γνώμην τὰ ἀκόλουϑα. οὐ τὰ 
ἐναντία ἐποίει, πρὸς τὴν διάνοιαν σκοπῶν τὴν τῶν 
ἐπεσταλκότων. 

ὅς ας 

1 Ἐν δὲ τῷ τρίτῳ τῶν γεωγραφικῶν καϑιστάμενος 
τὸν τῆς οἰκουμένης πίνακα γραμμῇ τινι διαιρεῖ δίχα 
ἀπὸ δύσεως ἐπ᾽ ἀνατολὴν παραλλήλῳ τῇ ἰσημερινῇ 10 
γραμμῇ, πέρατα δ᾽ αὐτῆς τίϑησι πρὸς δύσει μὲν τὰς 
Ηρακλείους στήλαρ, ἐπ’ ἀνατολῇ δὲ τὰ ἄκρα καὶ ἔσχατα 
ὄρη τῶν ἀφοριξόντων ὀρῶν τὴν πρὸς ἄρκτον τῆς Ἰν- 
δικῆς πλευράν. γράφει δὲ τὴν γραμμὴν ἀπὸ στηλῶν 
διά τε τοῦ Σικελικοῦ πορϑμοῦ καὶ τῶν μεσημβρινῶν 15 
ἄκρων τῆς τὲ Πελοποννήσου καὶ τῆς “4ττικῆς μέχρι 
τῆς Ῥοδίας καὶ τοῦ Ἰσσικοῦ κόλπου. μέχρι μὲν δὴ δεῦ--: 
90 διὰ τῆς ϑαλάττης φησὶν εἶναι τὴν λεχϑεῖσαν γραμ-- 
μὴν καὶ τῶν παρακειμένων ἠπείρων (καὶ γὰρ αὐτὴν 
ὅλην τὴν καϑ᾽ ἡμᾶς ϑάλατταν οὕτως ἐπὶ μῆκος τετά-- 20 

6. 68 σϑαι μέχρι τῆς Κιλικίας). εἶτα ἐπ᾽ εὐθείας πὼς ἐκβαλ-- 
λεσϑαι παρ᾽ ὅλην τὴν ὀρεινὴν τοῦ Ταύρου μέχρι τῆς 
Ἰνδικῆς τὸν γὰρ Ταῦρον ἐπ᾽ εὐϑείας τῇ ἀπὸ στηλῶν 
ϑαλάττῃ τεταμένον δίχα τὴν ᾿Ασίαν διαιρεῖν ὅλην ἐπὶ. 
μῆκος, τὸ μὲν αὐτῆς μέρος βόρειον ποιοῦντα τὸ ὃὲ )ὅ 
νότιον, ὥσϑ᾽ ὁμοίως καὶ αὐτὸν ἐπὶ τοῦ δι’ ᾿ἀϑηνῶν 
ἱδρῦσϑαι παραλλήλου καὶ τὴν ἀπὸ στηλῶν μέχρι δεῦρο 
ϑαάλατταν. 

3 Ταῦτα δ᾽ εἰπὼν οἴεται δεῖν διορϑωῶσαι τὸν ἀρ- 
χαῖον γεωγραφικὸν πίνακα πολὺ γὰρ ἐπὶ τὰς ἄρκτους 80 
πιφαλλάττειν τὰ ἑωϑινὰ μέρη τῶν ὀρῶν κατ᾽ αὐτόν, 
συνεπισπάσϑαι δὲ καὶ τὴν Ἰνδικὴν ἀρκτικωτέραν ἢ 
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δεῖ γινομένην. πέστιν δὲ τούτου φέρει μέαν μὲν ταύ-- 
την, ὅτι τὰ τῆς Ἰνδικῆς ἄκρα τὰ μεσημβρινώτατα ὁμο-- 
λογοῦσι πολλοὶ τοῖς κατὰ Μερόην ἀνταίρειν τόποις, 

ἀπό τὲ τῶν ἀέρων καὶ τῶν οὐρανίων τεκμαιρόμενοι, 
δ ἐντεῦϑεν δ᾽ ἐπὶ τὰ βορειότατα τῆς Ἰνδικῆς τὰ πρὸς 
τοῖς Καυκασίοις ὄρεσι Πατροκλῆς, ὁ μάλιστα πιστεύε-- 
ὄϑαι δίκαιος διά τε τὸ ἀξίωμα καὶ διὰ τὸ μὴ ἰδιώτης 
εἶναι τῶν γεωγραφικῶν,. φησὶ σταδίους μυρίους καὶ 
πεντακισχιλίους " ἀλλὰ μὴν καὶ τὸ ἀπὸ Μερόης ἐπὶ τὸν 

10 δι᾿ ᾿ϑηνῶν παράλληλον τοσοῦτόν πώς ἐστιν ὥστε 
τῆς Ἰνδικῆς τὰ προσάρκτια μέρη συνάπτοντα τοῖς 
Καυκασίοις ὄρεσιν εἰς τοῦτον τελευτᾶν τὸν κύκλον. 
ἄλλην δὲ πίστιν φέρει τοιαύτην, ὅτι τὸ ἀπὸ τοῦ 1σ-- 8 
σικοῦ κόλπου διάστημα ἐπὶ τὴν ϑάλατταν τὴν Πον- 

16 τικὴν τρισχιλίων πώς ἐστι σταδίων πρὸς ἄρκτον ἰόντι 
καὶ τοὺς περὶ ̓ Δμισὸν ἢ Σινώπην τόπους. ὅσον καὶ τὸ 
πλάτος τῶν ὀρῶν λέγεται" ἐκ δὲ᾿ μισοῦ πρὸς τὴν ἰση-- 
μερινὴν ἀνατολὴν φερομένῳ πρῶτον μὲν ἡ Κολχίς 
ἐστιν, ἔπειτα ἡ ἐπὶ τὴν Ὑρκανίαν ϑάλατταν ὑπέρϑεσις 

40 καὶ ἡ ἐφεξῆς ἡ ἐπὶ Βάκτρα καὶ τοὺς ἐπέκεινα Σκύϑας 
ὁδὸς δεξιὰ ἔχοντι τὰ ὄρη" αὕτη δ᾽ ἡ γραμμὴ διὰ ᾿4μυ- 
σοῦ πρὸς δύσιν ἐκβαλλομένη διὰ τῆς Προποντέδος 
ἐστὶ καὶ τοῦ Ἑλλησπόντου. ἀπὸ δὲ Μερόης ἐπὶ τὸν Ελ-- 
λήσποντον οὐ πλείους εἰσὶ τῶν μυρίων καὶ ὀκτακισχι-- 

95 λίων σταδίων, ὅσοι καὶ ἀπὸ τοῦ μεσημβρινοῦ πλευροῦ 
τῆς Ἰνδικῆς πρὸς τὰ περὶ τοὺς Βακτρίους μέρη. προσ- 
τεϑέντων τρισχιλίων τοῖς μυρίοις καὶ πεντακισχι- 

ν᾿ λίοις. ὧν οἱ μὲν τοῦ πλάτους ἦσαν τῶν ὀρῶν οἵ δὲ 

τῆς Ἰνδικῆς. 
80 Πρὸς δὲ τὴν ἀπόφασιν ταύτην ὁ Ἵππαρχος ἀντι- ἃ 

λέγει διαβάλλων τὰς πέστεις " οὐδὲ γὰρ Πατροκλέα πι- 
στὸν εἶναι, δυεῖν ἀντιμαρτυρούντων αὐτῷ “]ηιμάχου 
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0. 69 τὲ καὶ Μεγασϑένους. οἵ καϑ' οὖς μὲν τόπους δισμυ- 
ρίων εἶναι σταδίων τὸ διάστημά φασι τὸ ἀπὸ τῆς κατὰ 
μεσημβρίαν ϑαλάττης, καϑ' οὖς δὲ καὶ τρισμυρίων 
τούτους τε δὴ τοιαῦτα λέγειν καὶ τοὺς ἀρχαίους πένα-- 
κας τούτοις ὁμολογεῖν. ἀπέϑανον δή που νομίζει τὸ ὅ 
μόνῳ δεῖν πιστεύειν Πατροκλεῖ, παρέντας τοὺς τοσοῦ- 
τον ἀντιμαρτυροῦντας αὐτῷ, καὶ διορϑοῦσϑαι παρ᾽ 
αὐτὸ τοῦτο τοὺς ἀρχαίους πίνακας, ἀλλὰ μὴ ἐᾶν οὔ- 
τως, ἕως ἄν τι πιστότερον περὶ αὐτῶν γνῶμεν. 

5 Οἷμαι δὴ πολλὰς ἔχειν εὐϑύνας τοῦτον τὸν λό-10 
γον. πρῶτον μὲν ὅτι πολλαῖς μαρτυρίαις ἐκείνου χρη- 
σαμένου μιᾷ φησι τῇ Πατροκλέους αὐτὸν χρῆσϑαι. 
τίνες οὖν ἦσαν οἵ φάσκοντες τὰ μεσημβρινὰ ἄκρα τῆς 
Ἰνδικῆς ἀνταίρειν τοῖς κατὰ Μερόην; τένες δ᾽ οἵ τὸ 
ἀπὸ Μερόης διάστημα μέχρι τοῦ δι᾽ ᾿4ϑηνῶν παραλ--1ὅ 
λήλου [τοσοῦτον] λέγοντες; τένες δὲ πάλιν οἵ τὸ τῶν 
ὀρῶν πλάτος τοσοῦτον. ἢἣ οἵ τὸ ἀπὸ τῆς Κιλικίας ἐπὶ 
τὴν ᾿Δμισὸν τὸ αὐτὸ τούτῳ λέγοντες ; τίνες δὲ οἵ [τὸ] 
ἀπὸ ᾿Δμισοῦ διὰ Κόλχων καὶ τῆς Ὑρκανίας μέχρι Βακ-- 
τρίων καὶ τῶν ἐπέκεινα εἰς τὴν ἑῴαν ϑάλατταν κα-- 30 
ϑηκόντων ἐπ᾽ εὐϑείας τε εἶναι λέγοντες καὶ ἐπ᾽ ἰσημε-- 
οινὰς ἀνατολὰς καὶ παρὰ τὰ ὄρη ἐν δεξιᾷ ἔχοντι αὐτά; 
ἢ) πάλιν τὸ ἐπὶ τὴν δύσιν ἐπ᾽ εὐθείας ταύτῃ τῇ γραμμῇ, 
διότι ἐπὶ τὴν Προποντίδα ἐστὶ καὶ τὸν Ἑλλήσποντον; 
ταῦτα γὰρ ὁ Ἐρατοσθένης λαμβάνει πάντα ὡς καὶ 35 
ἐκμαρτυρούμενα ὑπὸ τῶν ἐν τοῖς τόποις γενομένων, 
ἐντετυχηκὼς ὑπομνήμασι πολλοῖς, ὧν εὐπόρει βιβλιο- 
ϑήκην ἔχων τηλικαύτην ἡλέκην αὐτὸς Ἵππαρχός φησι. 

6 Καὶ αὐτὴ δὲ ἡ τοῦ Πατροκλέους πίστις ἐκ πολλῶν 
μαρτυριῶν σύγκειται, τῶν βασιλέων τῶν πεπιστευ- 30 
κότων αὐτῷ τηλικαύτην ἀρχήν, τῶν ἐπακολουϑησάν-- 
τῶν αὐτῷ, τῶν ἀντιδοξούντων, ὧν αὐτὸς ὁ Ἵππαρχος 



σ- 8 .-“- 91 

κατονομάξει" οἱ γὰρ κατ᾽ ἐκείνων ἔλεγχοι πίστεις τῶν 
ὑπὸ τούτου λεγομένων εἰσίν. οὐδὲ τοῦτο δὲ ἀπέϑανον 
τοῦ Πατροκλέους, ὅτι φησὶ τοὺς ᾿“λεξάνδρῳ συστρα-- 
τεύυσαντὰας ἐπιδρομάδην ἱστορῆσαι ἕκαστα, αὐτὸν δὲ 

6΄4λέξανδρον ἀκριβῶσαι. ἀναγραψάντων τὴν ὅλην χώ-- 
ραν τῶν ἐμπειροτάτων αὐτῷ τὴν δ᾽ ἀναγραφὴν αὐτῷ 
δοϑῆναί φησιν ὕστερον ὑπὸ ξενοκλέους τοῦ γαξοφύ-- 
λακος. 

Ἔτι φησὶν Ἵππαρχος ἐν τῷ δευτέρῳ ὑπομνήματι 
10 αὐτὸν τὸν Ἐρατοσϑένη διαβάλλειν τὴν τοῦ Πατρο-- 

κλέους πίστιν ἐκ τῆς πρὸς ἱΜεγασϑένη διαφωνίας περὶ 
τοῦ μήκους τῆς Ἰνδικῆς τοῦ κατὰ τὸ βόρειον πλευρόν, 
τοῦ μὲν Μεγασϑένους λέγοντος σταδίων μυρίων ἐξακισ- 
χιλίων, τοῦ δὲ Πατροκλέους χιλίοις λείπειν φαμένου" 

16 ἀπὸ γάρ᾽ τινος ἀναγραφῆς σταϑμὼν ὁρμηϑέντα τοῖς 
μὲν ἀπιστεῖν διὰ τὴν διαφωνίαν, ἐκείνῃ δὲ προσέχειν. εἰ 
οὖν διὰ τὴν διαφωνίαν ἐνταῦϑα ἄπιστος ὃ Πατροκλῆς, Ο. 10 
καίτοι παρὰ χιλίους σταδίους τῆς διαφορᾶς οὔσης, 
πόσῳ χρὴ μᾶλλον ἀπιστεῖν ἐν οἷς παρὰ ὀκτακισχιλίους 

40 ἡ διαφορά ἐστι, πρὸς δύο καὶ ταῦτα ἄνδρας συμφω- 
νοῦντας ἀλλήλοις, τῶν μὲν λεγόντων τὸ τῆς Ἰνδικῆς 
πλάτος δισμυρίων σταδίων, τοῦ δὲ μυρίων καὶ δισ-- 
χιλίων ; 

Ἐροῦμεν δ᾽ ὅτι οὐ ψιλὴν τὴν διαφωνίαν ἠτιά-- 8 
ὁόσατο, ἀλλὰ συγκρίνων πρὸς τὴν ὁμολογίαν καὶ τὴν 

ἀξιοπιστίαν τῆς ἀναγραφῆς τῶν σταϑμῶν. οὐ ϑαυμα-- 
στὸν δὲ εἰ πιστοῦ γίνεταί τι πιστότερον, καὶ εἰ τῷ 
αὐτῷ ἐν ἑτέροις μὲν πιστεύομεν ἐν ἑτέροις δ᾽ ἀπιστοῦ- 
μὲν, ὅταν παρά τινος τεϑῇ τι βεβαιότερον. γελοῖόν τὲ 

80 τὸ τὴν παρὰ πολὺ διαφωνίαν ἀπιστοτέρους ποιεῖν νο-- 
μέσαι τοὺς διαφωνοῦντας᾽ τοὐναντίον γὰρ ἐν τῷ παρὰ 
μικρὸν συμβαίνειν τοῦτο μᾶλλον ἔοικε. παρὰ μικρὸν 
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γὰρ ἢ πλάνη συμβαίνει μᾶλλον οὐ τοῖς τυχοῦσι μόνον, 
ἀλλὰ καὶ τοῖς πλέον τι τῶν ἑτέρων φρονοῦσιν᾽ ἐν δὲ τοῖς ἑ 
παρὰ πολὺ ὁ μὲν τυχὼν ἁμάρτοι ἄν, ὁ δ᾽ ἐπιστημονικώ-- 
τερος ἧττον ἂν τοῦτο πάϑοι. διὸ καὶ πιστεύεται ϑᾶττον. 

9 “ἅπαντες μὲν τοίνυν οἵ περὶ τῆς Ἰνδικῆς γράψαν-- ὅ 
τὸς ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ ψευδολόγοι γεγόνασι, καϑ'᾽ ὑπερ-- 
βολὴν δὲ Ζ“ηίμαχος ; τὰ δὲ δεύτερα λέγει ΜΙεγασϑένης, 
Ὀνησίκριτος δὲ καὶ Νέαρχος καὶ ἄλλοι τοιοῦτοι παρα-- 
ψελλίξοντες ἤδη. καὶ ἡμῖν δ᾽ ὑπῆρξεν ἐπὶ πλέον κατι- 
δεῖν ταῦτα ὑπομνηματιξομένοις τὰς ̓ 4λεξάνδρου πρά-- 1ὸ 
ξεις᾽ διαφερόντως δ᾽ ἀπιστεῖν ἄξιον Ζηιμάχῳ τε καὶ 
Μεγασϑένει. οὗτοι γάρ εἰσιν οἵ τοὺς ἐνωτοκοίτας καὶ 
τοὺς ἀστόμους καὶ ἄρρινας ἱστοροῦντες μονοφϑαλ-- 
μους τὲ καὶ μακροσκελεῖς καὶ ὀπισϑοδαχτύλους᾽ ἀνε-- 
καίνισαν δὲ καὶ τὴν Ὁμηρικὴν τῶν Πυγμαίων γερανο-- 1ὅ 
μαχίαν, τρισπιϑάμους εἰπόντες. οὗτοι δὲ καὶ τοὺς χρυ-- 
σωρύχους μύρμηκας καὶ Πᾶνας σφηνοκεφάλους ὄφεις 
τε καὶ βοῦς καὶ ἐλάφους σὺν κέρασι καταπίένοντας" 

περὶ ὧν ἕτερος τὸν ἕτερον ἐλέγχει. ὅπερ καὶ Ἐρατο- 
σϑένης φησίν. ἐπέμφϑησαν μὲν γὰρ εἰς τὰ Παλέμ-- 30 
βοϑρα, ὁ μὲν ΜΜεγασϑένης πρὸς Σανδρόκοττον ὁ δὲ 
Δηίμαχος πρὸς ᾿4λλιτροχάδην τὸν ἐκείνου υἱὸν κατὰ 
πρεσβείαν ὑπομνήματα δὲ τῆς ἀποδημίας κατέλιπον 
τοιαῦτα, ὑφ᾽ ἧς δή ποτε αἰτίας προαχϑέντες. Πατρο-- 
κλῆς δὲ ἥκιστα τοιοῦτος καὶ οἱ ἄλλοι δὲ μάρτυρες οὐκ 36 
ἀπέϑανοι, οἷς κέχρηται ὁ Ἐρατοσθένης. . ...... 

10. - - -. δἐ γὰρ ὃ διὰ Ῥόδου καὶ Βυξαντίου μεσημβρινὸς 
ὀρϑώῶς εἴληπται. καὶ ὁ διὰ τῆς Κιλικίας καὶ ᾿Δμισοῦ 
ὀρϑῶς ἂν εἴη εἰλημμένος φαίνεται γὰρ τὸ παράλληλον 

0. 11 ἐκ πολλῶν, ὅταν μηδετέρως ἡ σύμπτωσις ἀπελέγχηται. 30 
1 Ὃ τε ἐξ ̓ Δἀμισοῦ πλοῦς ἐπὶ τὴν Κολχίδα ὅτι ἐστὶν 

ἐπὶ ἰσημερινὴν ἀνατολήν, καὶ τοῖς ἀνέμοις ἐλέγχεται 
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καὶ ὥραις καὶ καρποῖς καὶ ταῖς ἀνατολαῖς αὐταῖς" ὡς 
δ᾽ αὕτως καὶ ἡ ἐπὶ τὴν Κασπίαν ὑπέρβασις καὶ ἡ ἐφε-- 
ξῆς ὁδὸς μέχρι Βάκτρων. πολλαχοῦ γὰρ ῇ ἐνάργεια 
καὶ τὸ ἐκ πάντων συμφωνούμενον ὀργάνου : πιστότε-- 

6 ρόν ἐστιν, ἐπεὶ καὶ αὐτὸς ὁ Ἵππαρχος τὴν ἀπὸ στηλῶν 
μέχρι τῆς Κιλικίας γραμμήν. ὅτι ἐστὶν ἐπ’ εὐϑείας καὶ 
ὅτι ἐπὶ ἰσημερινὴν ἀνατολήν, οὐ πᾶσαν ὀργανικῶς καὶ 
γεωμετρικῶς ἔλαβεν, ἀλλ᾽ ὅλην τὴν ἀπὸ στηλῶν μέχρι 
πορϑμοῦ τοῖς πλέουσιν ἐπίστευσεν. ὥστ᾽ οὐδ᾽ ἐκεῖνο 

10 εὐλέγει τό ’ γεπειδὴ οὐκ ἔχομεν λέγειν οὔϑ᾽ ἡμέρας μ8-- 
»γίστης πρὸς τὴν βραχυτάτην λόγον οὔτε γνώμονος 
πρὸς σκιὰν ἐπὶ τῇ παρωρείᾳ τῇ ἀπὸ Κιλικίας μέχρι 
οοΙνδῶν, οὐδ᾽ εἰ ἐπὶ παραλλήλου γραμμῆς ἐστιν ἡ λ6-- 
»ξωσις ἔχομεν εἰπεῖν, ἀλλ᾽ ἐᾶν ἀδιόρϑωτον, λοξὴν φυ- 

15..»λάξαντες. ὡς οἷ ἀρχαῖοι πίνακες παρέχουσι." πρῶτον 
μὲν γὰρ τὸ μὴ ἔχειν εἰπεῖν ταὐτόν ἐστι τῷ ἐπέχειν. ὁ 
δ᾽ ἐπέχων οὐδετέρωσε ῥέπει. ἐᾶν δὲ κελεύων, ὡς οἵ 
ἀρχαῖοι, ἐκεῖσε ῥέπει. μᾶλλον δ᾽ ἂν τἀκόλουϑον ἐφύ-- 
λαττεν,. εἰ συνεβούλευε μηδὲ γεωγραφεῖν ὅλως οὐδὲ 

420 γὰρ τῶν ἄλλων ὁρῶν τὰς ϑέσεις, οἷον Ἄλπεων καὶ τῶν 
Πυρηναίων καὶ τῶν Θρακίων καὶ Ἰλλυρικῶν καὶ Γερ-- 
μανικῶν, οὕτως ἔχομεν εἰπεῖν. τίς δ᾽ ἂν ἡγήσαιτο πι- 
στοτέρους τῶν ὑστέρων τοὺς παλαιοὺς τοσαῦτα πλημ- 
μελήσαντας περὶ τὴν πινακογραφίαν. ὅσα εὖ διαβέ- 

46 βληκεν Ἐρατοσϑένης, ὧν οὐδενὶ ἀντείρηκεν Ἵππαρχος; 
Καὶ τὰ ἑξῆς δὲ πλήρη μεγάλων ἀποριῶν ἐστιν. 18 

ὅρα γάρ, εἰ τοῦτο μὲν μὴ κινοίη τις τὸ τὰ ἄκρα τῆς Ἰν- 
δικῆς τὰ μεσημβρινὰ ἀνταίρειν τοῖς κατὰ Μερόην, 
μηδὲ τὸ διάστημα τὸ ἀπὸ Μερόης ἐπὶ τὸ στόμα τὸ κατὰ 

80 τὸ Βυξάντιον, ὅτι ἐστὶ περὶ μυρίους σταδίους καὶ ὀκτα- 
κισχιλίους, ποιοίη δὲ τρισμυρίων τὸ ἀπὸ τῶν μεσημ- 
βρινῶν Ἰνδῶν μέχρι τῶν ὀρῶν, ὅσα ἂν συμβαίη ἄτοπα. 
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τὸ πρῶτον μὲν γὰρ εἴπερ ὁ αὐτός ἐστι παράλληλος ὁ 
διὰ Βυξαντίου τῷ διὰ Μασσαλίας, καϑάπερ εἴρηκεν 
Ἵππαρχος πιστεύσας Πυϑέα, ὁ δ᾽ αὐτὸς καὶ μεσημβρι- 
νός ἐστιν ὁ διὰ Βυξαντίου τῷ διὰ Βορυσϑένους, ὅπερ 
καὶ αὐτὸ δοκιμάξει ὃ Ἵππαρχος. δοκιμάξει δὲ καὶ τὸ ὅ 
ἀπὸ Βυξαντίου διάστημα ἐπὶ τὸν Βορυσϑένη σταδίους 
εἶναι τρισχιλίους ἑπτακοσίους, τοσοῦτοι ἂν εἶεν καὶ οἵ 

6. 72 ἀπὸ Μασσαλίας ἐπὶ τὸν διὰ Βορυσϑένους παράλληλον, 
ὅς γε διὰ τῆς Κελτικῆς παρωκεανίτιδος ἂν εἴη τοσού-- 
τους γάρ πῶς διελθόντες συνάπτουσι τῷ ὠκεανῷ. Ι0 

18 Πάλιν δ᾽ ἐπεὶ τὴν Κινναμωμοφόρον ἐσχάτην 
᾿ς ἔἤσμεν οἰκουμένην πρὸς μεσημβρίαν, καὶ καϑ᾿ Ἵππαρ--- 

χον αὐτὸν ὁ δι᾽ αὐτῆς παράλληλος ἀρχὴ τῆς εὐκράτου 
καὶ τῆς οἰκουμένης ἐστί, καὶ διέχει τοῦ ἰσημερινοῦ 
περὶ ὀκτακισχιλίους καὶ ὀκτακοσίους σταδίους ἐπεὶ 15 
οὖν φησὶν ἀπὸ τοῦ ἰσημερινοῦ τὸν διὰ Βορυσϑένους 
διέχειν τρισμυρίους καὶ τετρακισχιλίους σταδίους, εἶεν 
ἂν λοιποὶ οἱ ἀπὸ τοῦ ὁρίζοντος τὴν διακεκαυμένην 
καὶ τὴν εὔκρατον εἰς τὸν διὰ Βορυσϑένους καὶ τῆς 
Κελτικῆς παρωκεανίτιδος στάδιοι δισμύριοι πεντακισ-- 30 
χίλιοι διακόσιοι. ὁ δέ γε ἀπὸ τῆς Κελτικῆς πρὸς ἄρ- 
κτον πλοῦς ἔσχατος λέγεται παρὰ τοῖς νῦν ὁ ἐπὶ τὴν 
Ἰέρνην, ἐπέκεινα μὲν οὖσαν τῆς Βρεττανικῆς, ἀϑλίως 
δὲ διὰ ψῦχος οἰκουμένην, ὥστε τὰ ἐπέκεινα νομέξειν 
ἀοίκητα. οὐ πλέον δὲ τῆς Κελτικῆς τὴν Ἰέρνην διέχειν 26 
φασὶ τῶν πεντακισχιλίων, ὥστε περὶ τρισμυρίους εἶεν 
ἂν ἢ μικρῷ πλείους οἵ πάντες οἱ τὸ πλάτος τῆς οἰκου- 
μένης ἀφορίξοντες. 

14 Φέρε δὴ ἐπὶ τὴν ἀνταίρουσαν τῇ Κινναμωμο-- 
φόρῳ καὶ ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ παραλλήλου πρὸς ἕω κειμένην 80 
ὑποβῶώμεν. αὕτη δ᾽ ἐστὶν ἡ περὶ τὴν Ταπροβάνην᾽ ἡ 
δὲ Ταπροβάνη πεπίστευται σφόδρα ὅτι τῆς Ἰνδικῆς 
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πρόκειται πελαγία μεγάλη νῆσος πρὸς νότον, μηκύνε-- 
ται δὲ ἐπὶ τὴν Αὐϑιοπίαν πλέον ἡ πεντακισχιλίους 
σταδίους, ὥς φασιν, ἐξ ἧς καὶ ἐλέφαντα κομίξεσϑαι 
πολὺν εἰς τὰ τῶν Ἰνδῶν ἐμπόρια καὶ χελώνεια καὶ ἄλ-- 

δλοὸν φόρτον. ταύτῃ δὴ τῇ νήσῳ πλάτος προστεϑὲν τὸ 
ἀνάλογον τῷ μήκει καὶ δίαρμα τὸ ἐπ᾽ αὐτὴν ἐκ τῆς 
Ἰνδικῆς τῶν μὲν τρισχιλίων σταδίων οὐκ ἂν ἔλαττον 
ποιήσειε διάστημα, ὅσον ἦν τὸ ἀπὸ τοῦ ὅρου τῆς οἱ- 
κουμένης εἰς Μερόην, εἴπερ μέλλει τὰ ἄκρα τῆς Ἰνδι-- 

10 κῆς ἀνταίρειν τῇ ΜΜερόῃ" πυιϑανώτερον δ᾽ ἐστὶ καὶ 
πλείους τῶν τρισχιλίων τυϑέναι. εἰ δὴ τοῦτο προσϑείη 
τις τοῖς τρισμυρίοις, οἷς φησιν ὁ Ζηίμαχος μέχρι τῆς 
εἰς Βακτρίους καὶ Σογδιανοὺς ὑπερϑέσεως. ἐκπέσοι 
ἂν πάντα ταῦτα τὰ ἔϑνη τῆς οἰκουμένης καὶ τῆς εὖὐ- 

16 κράτου. τίς ἂν οὖν ϑαρρήσειε ταῦτα λέγειν, ἀκούων 
καὶ τῶν πάλαι καὶ τῶν νῦν τὴν εὐκρασίαν καὶ τὴν εὖ- 
καρπέαν λεγόντων πρῶτον μὲν τὴν τῶν προσβόρρων 
Ἰνδῶν, ἔπειτα δὲ καὶ τὴν ἐν τῇ Ὑρκανίᾳ καὶ τῇ ̓ Αρίᾳ 
καὶ ἐφεξῆς τῇ τε 'Μαργιανῇ καὶ τῇ Βακτριανῇ; ἅπασαι 

90 γὰρ αὗται προσεχεῖς μέν εἰσι τῇ βορείῳ πλευρᾷ τοῦ 

Ταύρου, καὶ ἥ γε Βακτριανὴ καὶ πλησιάξει τῇ εἰς Ἶν-- Ο. 18 
δοὺς ὑπερϑέσει. τοσαύτῃ δ᾽ εὐδαιμονίᾳ κέχρηνται 
ὥστε πάμπολύ τι ἀπέχειν τῆς ἀοικήτου. ἐν μέν γε τῇ 
Ὑρκανίᾳ τὴν ἄμπελον μετρητὴν οἴνου φέρειν φασί, 

46 τὴν δὲ συκῆν μεδίμνους ξξήκοντα, τὸν δὲ σῖτον ἐκ τοῦ 
ἐκπεσόντος καρποῦ τῆς καλάμης πάλιν φύεσϑαι, ἐν 
ὃὲ τοῖς δένδρεσι σμηνουργεῖσϑαι καὶ τῶν φύλλων 
ἀπορρεῖν μέλε, ὅπερ γίνεσϑαι μὲν καὶ τῆς Μηδίας ἐν 
τῇ Ματιανῇ καὶ τῆς ᾿ἀρμενίας ἐν τῇ Σακασηνῇ καὶ τῇ 

80᾽4ραξηνῇ᾽ ἀλλ᾽ ἐνταῦϑα μὲν οὐκ ἐπ᾽ ἴσης θαυμαστόν, 
εἴπερ εἰσὶ νοτιώτεραι τῆς Ὑρκανίας καὶ εὐκρασίᾳ δια-- 
φέρουσαι τῆς ἄλλης χώρας" ἐκεῖ δὲ μᾶλλον. ἐν δὲ τῇ 
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ΜΜαργιανῇ τὸν πυϑμένα φασὶν εὑρίσκεσϑαι τῆς ἀμπέ- 
λου πολλάκις δυεῖν ἀνδρῶν ὀργυιαῖς περιληπτόν, τὸν 
δὲ βότρυν δίπηχυν. παραπλησίαν δὲ λέγουσι καὶ τὴν 
᾿Φρίαν, εὐοινία δὲ καὶ ὑπερβάλλειν, ἐν ἡ γε καὶ εἰς 
τριγένειαν παραμένειν ἐν ἀπιττώτοις ἄγγεσι τὸν οἷ--ὅ - 
νον" πάμφορον δ᾽ εἶναι καὶ τὴν Βακτριανὴν πλὴν 
ἐλαίου, πλησίον τῇ “Τρία παρακειμένην. 

Εἰ δὲ καὶ ψυχρὰ μέρη τῶν τόπων τούτων ἐστέν, 
ὅσα ὑψηλὰ καὶ ὀρεινά, οὐδὲν δεῖ ϑαυμάξειν" καὶ γὰρ 
ἐν τοῖς μεσημβρινοῖς κλίμασι τὰ ὄρη ψυχρά ἐστι, καὶ 10 
καϑόλου τὰ μετέωρα ἐδάφη. κἂν πεδία ἧ. τῆς γοῦν 
Καππαδοκίας τὰ πρὸς τῷ Εὐξείνῳ πολὺ βορειότερά 
ἐστι τῶν πρὸς τῷ Ταύρῳ᾽ ἀλλ᾽ ἡ μὲν Βαγαδανία. πε-- 
δίον ἐξαίσιον μεταξὺ πῖπτον τοῦ τε᾿ 4ργαίου ὅρους καὶ 
τοῦ Ταύρου, σπάνιον εἴ πού τι τῶν καρπίμων δέν-- 16 
δρων φύοι, καίπερ νοτιώτερον τῆς Ποντικῆς θαλάττης 
σταδίοις τρισχιλίοις, τὰ δὲ τῆς Σινώπης προάστεια καὶ 
τῆς “μισοῦ καὶ τῆς Φαναροίας τὸ πλέον ἐλαιόφυτά 
ἐστι. καὶ τὸν Ὦξον δὲ τὸν ὁρίζοντα τὴν Βακτριανὴν 
ἀπὸ τῆς Σογδιανῆς οὕτω φασὶν εὔπλουν εἶναι ὥστε 50 
τὸν Ἰνδικὸν φόρτον ὑπερκομισϑέντα εἰς αὐτὸν ῥαδίως 
εἰς τὴν Ὑρκανίαν κατάγεσϑαι καὶ τοὺς ἐφεξῆς τόπους 

μέχρι τοῦ Πόντου διὰ τῶν ποταμῶν. 
Τίν᾽ [ἂν] οὖν τοιαύτην εὕροις εὐδαιμονίαν περὶ 

Βορυσϑένη καὶ τὴν Κελτικὴν τὴν παρωκεανῖτιν; ὅπου 35 
μηδὲ φύεται ἄμπελος, ἢ μὴ τελεσφορεῖ" ἐν δὲ τοῖς νο-- 
τιωτέροις τούτων καὶ ἐπιϑαλαττιδίοις καὶ τοῖς κατὰ 
Βόσπορον τελεσφορεῖ, ἐν μικροκαρπίᾳ δέ, καὶ τοῦ χει-- 
μῶνος κατορύττεται. οἷ δὲ πάγοι παρ᾽ αὐτοῖρ τοιοῦτοί 
τινές εἰσιν ἐπὶ τῷ στόματι τῆς λίμνης τῆς Μαιώτιδος. 80 
ὥστ᾽ ἐν χωρίῳ, ἐν ᾧ χειμῶνος ὃ τοῦ Μιθριδάτου στρα-- 
τηγὸς ἐνίκησε τοὺς βαρβάρους ἱππομαχῶν ἐπὶ τῷ 
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πάγῳ, τοὺς αὐτοὺς καταναυμαχῆσαι ϑέρους, λυϑέντος 
τοῦ πάγου. ὁ δ᾽ Ἐρατοσϑένης καὶ τοὐπίγραμμα προ- Ο. 14 
φέρεται τὸ ἐν τῷ 4σκληπιείῳ τῷ Παντικαπαιέων ἐπὶ 
τῇ ῥαγείσῃ χαλκῇ ὑδρίᾳ διὰ τὸν πάγον »»εἴ τις ἄρ᾽ ἀν- 

δ.ο»ϑρορώπων μὴ πείϑεται οἷα παρ᾽ ἡμῖν γίγνεται, εἰς 
οτήνδε γνώτω ἰδὼν ὑδρίαν᾽ ἣν οὐχ ὡς ἀνάϑημα ϑεοῦ 
»καλόν, ἀλλ᾽ ἐπίδειγμα χειμῶνος μεγάλου ϑῆχ᾽ ἱερεὺς 
»»Στρατίος.“ς ὅπου οὖν οὐδὲ τοῖς ἐν Βοσπόρῳ συγκρι- 
τέον τὰ ἐν τοῖς διαριϑμηϑεῖσι τόποις, ἀλλ᾽ οὐδὲ τοῖς 

10 ἐν ᾿Δμισῷ καὶ Σινώπῃ (καὶ γὰρ ἐκείνων εὐκρατοτέ- 
ρους ἂν εἴποι τις). σχολῇ γ᾽ ἂν παραβάλλοιντο τοῖς 
“κατὰ Βορυσϑένη καὶ τοῖς ἐσχάτοις Κελτοῖς. μόλις γὰρ 
ἂν ταυτοκλινεῖς εἶεν τοῖς κατ᾽ ᾿Δμισὸν καὶ Σινώπην 
καὶ Βυξάντιον καὶ Μασσαλίαν, οἵ τοῦ Βορυσϑένους 

16 καὶ τῶν Κελτῶν ὡμολόγηνται νοτιώτεροι σταδίοις 
τρισχιλίοις καὶ ἑπτακοσίοις. 

Οἱ δέ γε περὶ ΖΙηίμαχον τοῖς τρισμυρίοις ἐὰν προῦ-- 11 
λάβωσι τὸ ἐπὶ τὴν Ταπροβάνην καὶ τοὺς ὅρους τῆς 
διακεκαυμένης, οὖς οὐκ ἐλάττους τῶν τετρακισχιλίων 

90 ϑετέον., ἐκτοπιοῦσι τά τε Βάκτρα καὶ τὴν ᾿Δρίαν εἰς 
τοὺς ἀπέχοντας τύπους τῆς διακεκαυμένης σταδίους 
τρισμυρίους καὶ τετρακισχιλίους, ὅσους ἀπὸ τοῦ ἰση-- 
μερινοῦ ἐπὶ Βορυσϑένη φησὶν εἶναι ὁ Ἵππαρχος. ἐκ- 
πεσοῦνται ἄρα εἰς τοὺς βορειοτέρους τοῦ Βορυσϑένους 

“6 καὶ τῆς Κελτικῆς σταδίοις ὀκτακισχιλίοις καὶ ὀκτακο-- 

σίοις. ὅσοις νοτιώτερός ἐστιν ὁ ἰσημερινὸς τοῦ ὁρίζον--: 
τος κύκλου τὴν διακεκαυμένην καὶ τὴν εὔκρατον, ὃν 
φαμεν διὰ τῆς Κινναμωμοφόρου μάλιστα γράφεσϑαι. 
ἡμεῖς δέ γε ἐπεδείκνυμεν μέχρι τῆς Ἰέρνης μόλις οὐκή-- 

80 σιμα ὄντα τὰ ὑπὲρ τὴν Κελτικήν., ἅπερ οὐ πλείω τῶν 
πεντακισχιλίων ἔστίν. οὗτος δ᾽ ἀποφαίνει ὁ λόγος τῆς 
Ἰέρνης ἔτι βορειότερον εἶναί τινὰ κύκλον οἰκήσιμον 

ΒΘΤΆΑΒΟΪ. Ἵ 
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σταδίοις τρισχιλίοις ὀκτακοσίοις. ἔσται δὲ Βάκτρα καὶ 
τοῦ στόματος τῆς Κασπίας ϑαλάττης εἴτε Ὑρκανίας 
πάμπολύ τι ἀρκτικώτερα, ὅπερ τοῦ μυχοῦ τῆς Κασπίας 
καὶ τῶν ᾿ἀρμενιακῶν καὶ Μηδικῶν ὀρῶν διέχει περὶ 
ἑξακισχιλίους σταδίους, καὶ δοκεῖ αὐτῆς τῆς παραλίας ὅ 
μέχρι τῆς Ἰνδικῆς ἀρχτικώτερον εἶναι σημεῖον καὶ περί- 
πλουν ἔχειν ἀπὸ τῆς Ἰνδικῆς δυνατόν, ὥς φησιν ὃ τῶν 
τύπων ἡγησάμενος τούτων Πατροκλῆς. ἔτι τοίνυν ἡ 
Βακτριανὴ χίλια στάδια ἐπὶ τὴν ἄρκτον ἐκτείνεται" τὰ 
δὲ τῶν Σκυϑῶν [ἔϑνη) πολὺ μείξω ταύτης ἐπέκεινα χώ-- 10 

6. 158 φᾶν νέμεται. καὶ τελευτᾷ πρὸς τὴν βόρειον ϑάλατταν, 
νομαδικῶς μὲν ξῶντα δ᾽ ὅμως. πῶς οὖν, εἴπερ καὶ 
αὐτὰ τὰ Βάκτρα ἤδη τῆς οἰκουμένης ἐκπίπτει; εἴη ἂν τὸ 
διάστημα τοῦτο ἀπὸ τοῦ Καυκάσου μέχρι τῆς βορείας 
ϑαλάττης τῇ διὰ Βάκτρων ὀλίγῳ πλειόνων ἢ τετρακισ-- 18 
χιλίων. ταῦτα δὴ προστεϑέντα τῷ ἀπὸ τῆς Ἰέρνης ἐπὶ 
τὰ βόρεια σταδιασμῷ ποιεῖ τὸ πᾶν διὰ τῆς ἀοικήτου 
διάστημα ἐπὶ τοῦ διὰ τῆς Ἰέρνης σταδιασμοῦ σταδίων 
ἑπτακισχιλίων καὶ ὀκτακοσίων εἰ δὲ ἐάσειέ τις τοὺς 
τετρακισχιλίους σταδίους, αὐτά γε τὰ πρὸς τῷ Καυ- 30 
κάσῳ μέρη τῆς Βακτριανῆς ἔσται βορειότερα τῆς Ἰέρ-- 

νης σταδίοις τρισχιλίοις καὶ ὀκτακοσίοις, τῆς δὲ Κελ-- 
τικῆς καὶ τοῦ Βορυσϑένους ὀκτακισχιλίοις καὶ ὀκτα- 

κοσίοις. 

18 Φησὶ δὲ ὁ Ἵππαρχος κατὰ τὸν Βορυσϑένη καὶ τὴν 35 
Κελτικὴν ἐν ὅλαις ταῖς ϑεριναῖρ νυξὶ παραυγάξεσϑαι 
τὸ φῶς τοῦ ἡλίου περιιστάμενον ἀπὸ τῆς δύσεως ἐπὶ 
τὴν ἀνατολήν, ταῖς δὲ χειμεριναῖς τροπαῖς [τὸ] πλεῖστον 
μετεωρέξεσϑαι τὸν ἥλιον ἐπὶ πήχεις ἐννέα, ἐν δὲ τοῖς 
ἀπέχουσι τῆς Μασσαλίας ἑξακισχιλίοις καὶ τριακοσίοις 30 
(οὗς ἐκεῖνος μὲν ἔτι Κελτοὺς ὑπολαμβάνει, ἐγὼ δ᾽ οἷ- 
μαι Βρεττανοὺς εἶναι, βορειοτέρους τῆς Κελτικῆς στα- 
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δίοις δισχιλίοις πεντακοσίοις) πολὺ μᾶλλον τοῦτο συμ-- 

βαίνειν. ἐν δὲ ταῖς χειμεριναῖς ἡμέραις ὁ ἥλιος μετεω-- 
ρίξεται πήχεις ξξ, τέτταρας δ᾽ ἐν τοῖς ἀπέχουσι Μασδα-- 
λίας ἐνακισχιλίους σταδίους καὶ ἑκατόν. ἐλάττους δὲ 

ὁ τῶν τριῶν ἐν τοῖς ἐπέκεινα, οἵ κατὰ τὸν ἡμέτερον λ6-- 
γον πολὺ ἂν εἶεν ἀρχτικώτεροι τῆς Ἰέρνης. οὗτος δὲ , 
Πυϑέᾳ πιστεύων κατὰ τὰ ἀρκτικώτερα τῆς Βρεττανι-- 
κῆς τὴν οἴκησιν ταύτην τίϑησι, καί φησιν εἶναι τὴν 
μακροτάτην ἐνταῦϑα ἡμέραν ὡρῶν ἰδημερινῶν δέκα 

1Ι0ἐννέα, ὀκτωκαίδεκα δὲ ὅπου τέτταρας ὁ ἥλιος μετεω- 
ρέξεται πήχεις" οὔς φησιν ἀπέχειν τῆς Μασσαλίας ἐα-- 
κισχιλίους καὶ ἑκατὸν σταδίους, ὥσϑ᾽ οἷ νοτιώτατοι 

τῶν Βρεττανῶν βορειότεροι τούτων εἰσίν. ἤτοι οὖν 
ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ παραλλήλου εἰσὶ τοῖς πρὸς τῷ Καυκάσῳ 

16 Βακτρίοις ἢ ἐπί τινος πλησιάξοντος εἴρηται γὰρ ὅτι 
κατὰ τοὺς περὶ ΖὨηίμαχον συμβήσεται βορειοτέρους 
εἶναι τῆς Ἰέρνης τοὺς πρὸς τῷ Καυκάσῳ Βακτρίους 
σταδίοις τρισχιλίοις ὀχτακοσίοις᾽ προστεϑέντων δὲ 
τούτων τοῖς ἀπὸ Μαασαλίας εἰς Ἰέρνην, γίνονται μύ-- 

90 ρίοι δισχέλιοι πενταπόσιοι. τίς οὖν ἰστόρηκεν ἐν τοῖς 
ἐκεῖ τόποις (λέγω δὲ τοῖς περὶ Βάκτρα) τοῦτο τὸ μῆκος 
τῶν μεγίστων ἡμερῶν ἢ τὸ ἔξαρμα τοῦ ἡλίου τὸ κατὰ 
τὰς μεσουρανήσεις ἐν ταῖς χειμεριναῖς τροπαῖς; ὀφϑαλ- 
μοφανῆ γὰρ πάντα ταῦτα [καὶ] ἰδιώτῃ καὶ. οὐ δεόμενα 

95 μαϑηματικῆς σημειώσεως, ὥστε συνέγραψαν ἂν πολ-- Ο. 16 
λοὶ καὶ τῶν παλαιῶν τῶν τὰ Περσικὰ ἱστορούντων καὶ 
τῶν ὕστερον μέχρι καὶ εἰς ἡμᾶς. πῶς δ᾽ ἂν ἡ λεχϑεῖσα 
εὐδαιμονία τῶν τόπων ὡμολόγητο τοῖς τοιούτοις ἐν τῷ 

οὐρανῷ φαινομένοις; ; ἐκ δὲ τῶν εἰρημένων δῆλον ὡς 
80 καὶ σοφῶς ἀντιλέγει πρὸς τὴν ἀπόδειξιν, ὡς ἰσοδυνα- 
μούντων τῶν ξητουμένων λαμβάνοντος πρὸς τὸ ἀπο-- 

δεῖξαι τὸ ξητούμενον. - 
ΠῚ 
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δος, ἐν ᾧ ὁμολογουμένως καὶ κατ᾽ αὐτὸν τὸν Ἵππαρ- 
χον τό γε μὴ ἀντιπίπτειν τὰς σκιὰς ψεῦδος ἐμπέπλε-- 
κται. καὶ γὰρ εἰ μὴ τῇ Μερόῃ ἀνταίρει, τῆς γε Συή- 
νης νοτιώτερα- εἶναι τὰ ἄκρα τῆς Ἰνδικῆς συγχωρῶν 
φαίνεται. ᾿ 5 

91 Καὶ ἐν τοῖς ἑξῆς δὲ περὶ τῶν αὐτῶν ἐπιχειρῶν ἢ 
ταὐτὰ λέγει τοῖς ἐξελεγχϑεῖσιν ὑφ᾽ ἡμῶν, ἢ λήμμασι 
προσχρῆται ψευδέσιν, ἢ ἐπιφέρει τὸ μὴ ἀκολουϑοῦν. 
οὔτε γὰρ τῷ ἀπὸ Βαβυλῶνος εἰς Θάψακον εἶναι στα-- 
δίους τετρακισχιλίους ὀκτακοσίους. ἐντεῦϑεν δὲ πρὸς 10 
τὴν ἄρκτον ἐπὶ τὰ ᾿Φρμένια ὄρη [δισ]χιλίους ἑκατόν, 
ἀκολουϑεῖ τὸ ἀπὸ Βαβυλῶνος ἐπὶ τοῦ δι’ αὐτῆς μεσημ-- 
βοινοῦ ἐπὶ τὰ ἀρκτικὰ ὄρη πλείους εἶναι τῶν ξξακισχι-- 
λίων " οὔτε τὸ ἀπὸ Θαψάκου ἐπὶ τὰ ὄρη [δισ]χιλέων καὶ 

6. 78 ἑκατόν φησὶν Ερατοσϑένης. ἀλλ᾽ εἶναί τι λοιπὸν ἀκα-- 16 
ταμέτρητον. ὦσϑ᾽ ἡ ἑξῆς ἔφοδος ἐκ μὴ διδομένου λήμ-- 
ματος οὐκ ἂν ἐπεραίνετο" οὔτ᾽ ἀπεφήνατο οὐδαμοῦ 
Ἐρατοσϑένης τὴν Θάψακον τῆς Βαβυλῶνος πρὸς ἄρ- 
κτους κεῖσϑαι πλείοσιν ἢ τετρακισχιλίοις καὶ πεντακο-- 

σίοις σταδίοις. 90 

99 Ἑξῆς δὲ συνηγορῶν ἔτι τοῖς ἀρχαίοις πίναξιν οὐ 
τὰ λεγόμενα ὑπὸ τοῦ Ἐρατοσϑένους προφέρεται περὶ 
τῆς τρέτης σφραγῖδος, ἀλλ᾽ ἑαυτῷ κεχαρισμένως πλάτ-- 
τει τὴν ἀπόφασιν πρὸς ἀνατροπὴν εὐφυῆ. ὃ μὲν γὰρ 
ἀκολουϑῶν τῇ ϑέσει τῇ προειρημένῃ τοῦ τε Ταύρου 36 
καὶ τῆς ἀπὸ στηλῶν ϑαλάττης, διελὼν τῇ γραμμῇ 
ταύτῃ τὴν οἰκουμένην δίχα καὶ καλέσας τὸ μὲν βόρειον 
μέρος τὸ δὲ νότιον, πειρᾶται τούτων ἑκάτερον τέμνειν 
πάλιν εἰς τὰ δυνατὰ μέρη" καλεῖ δὲ ταῦτα σφραγῖδας. 
καὶ δὴ τοῦ νοτίου μέρους πρώτην εἰπὼν σφραγῖδα τὴν 80 
Ἰνδικήν, δευτέραν δὲ τὴν Δριανήν. ἐχούσας τι εὐπε-- 
ρίγραφον, ἴσχυσεν ἀμφοτέρων ἀποδοῦναι καὶ μῆκος 
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καὶ πλάτος; τρόπον δέ τινα καὶ σχῆμα, ὡς ἂν γεωμε- 
τρικός. τὴν μὲν γὰρ Ἰνδικὴν ῥομβοδιδῆ φησι διὰ τὸ 
τῶν πλευρῶν τὰς μὲν ϑαλάττῃ κλύξεσϑαι τῇ τε νοτίῳ 
καὶ τῇ ἑῴᾳ, μὴ πάνυ κολπώδεις ἠόνας ποιούσαις, τὰς δὲ 

ὅ λοιπὰς τὴν μὲν τῷ ὄρει τὴν δὲ τῷ ποταμῷ. κἀνταῦϑα 
τοῦ εὐθυγράμμου σχήματος ὑπό τι σωζομένου" τὴν 
δ᾽ ᾿Δριανὴν ὁρῶν τᾶς γε τρεῖς πλευρὰς ἔχουσαν εὐφυ-- 
εἴς πρὸς τὸ ἀποτελέσαι παραλληλόγραμμον σχῆμα, τὴν 
δ᾽ ἑσπέριον οὐχ ἔχων σημείοις ἀφορίσαι διὰ τὸ ἐπαλ-- 

10 λάττειν ἀλλήλοις τὰ ἔϑνη, γραμμῇ τινι ὅμως δηλοῖ τῇ 
ἀπὸ Κασπίων πυλῶν ἐπὶ τὰ. ἄκρα τῆς Καρμανίας τε-- 
λευτώσῃ τὰ συνάπτοντα πρὸς τὸν Περσικὸν κόλπον. 
ἑσπέριον μὲν οὖν καλεῖ τοῦτο τὸ πλευρόν, ἑῷον δὲ τὸ 
παρὰ τὸν Ἰνδόν. παράλληλα δ᾽ οὐ λέγει" οὐδὲ τὰ λου-- 

16 πά; τό τε τῷ ὄρει γραφόμενον καὶ τὸ τῇ ϑαλάττῃ, ἀλλὰ 
μόνον τὸ μὲν βόρειον τὸ δὲ νότιον. 

Οὕτω δ᾽ ὁλοσχερεῖ τινι τύπῳ τὴν δευτέραν ἀπο-- 33 
διδοὺς σφραγῖδα πολὺ ταύτης ὁλοσχερέστερον ἀποϑδί-- 
δωσι τὴν τρέτην σφραγῖδα κατὰ πλείους αἰτίας. πρώ-- 

50 τὴν μὲν τὴν λεχϑεῖσαν, ὅτι οὐκ εὐκρινῶς ἀφώρισται ἡ 
ἀπὸ Κασπίων πυλῶν ἐπὶ Καρμανίαν, ἥτις κοινή ἐστι 
τῇ τρίτῃ πρὸρ τὴν δευτέραν σφραγῖδα πλευρά᾽ ἔπειϑ᾽ 
ὅτι εἰς τὴν νότιον πλευρὰν ὁ Περσικὸς ἐμπίπτει κόλ-- 

πος. ὅπερ καὶ αὐτός φηδιν, ὥστ᾽ ἠνάγκασται τὴν ἐκ 
46 Βαβυλῶνος λαβεῖν γραμμὴν ὡς ἀν᾽ εὐθεῖάν τινα διὰ 

Σούσων καὶ Περδεπόλεως μέχρι τῶν ὅρων τῆς Καρ-- Ο. 19 

μανίας καὶ τῆς Περσέδος, ἡ δυνατὸς ἦν εὑρεῖν μεμε-- 
τρημένην ὁδόν, σταδίων οὖσαν τὴν ὅλην μικρῶ πλει- 
όνων ἢ ἐνακισχιλίων" ἣν νότιον μὲν καλεῖ πλευράν, 

80 παράλληλον δ᾽ οὐ λέγει τῇ βορείῳ. δῆλον δ᾽ ὅτι οὐδ᾽ 
ὁ Εὐφράτης. ᾧ τὸ ἑσπέριον ἀφορίζει πλευρόν, σύνεγ- 
ψύς ἐστιν εὐθείᾳ γραμμῇ, ἀλλ᾽ ἀπὸ τῶν ὀρῶν ἐπὶ τὴν 
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μεσημβρίαν ῥυεὶς εἶτ᾽ ἐπιστρέφει πρὸς ἕω καὶ πάλεν 
προς νότον μέχρι τῆς εἰς ϑάλατταν ἐκβολῆς. δηλοῖ δὲ 
τὸ μὴ εὐθύπορον τοῦ ποταμοῦ, φράξων τὸ σχῆμα τῆς 
Μεσοποταμίας, ὃ ποιοῦσι συμπίπτοντες εἰς ἕν ὅ τε 
Τίγρις καὶ ὁ Εὐφράτης, ὑπηρεσίῳ παραπλήσιον, ὥς ὅ 
φησι. καὶ μὴν οὐδὲ πᾶν μεμετρημένον ἔχει τὸ ἑσπέριον 
πλευρὸν τὸ ἀφοριξόμενον ὑπὸ τοῦ Εὐφράτου. ἀλλὰ 
φησὶ τὸ πρὸς τῇ ᾿Δρμενίᾳ μέρος καὶ τοῖς ἀρκτικοῖς 
ὄρεσι μὴ ἔχειν [εἰπεῖν] πόσον ἐστὶ διὰ τὸ ἀμέτρητον εἶἷ- 
ναι. διὰ δὴ ταῦτα πάντα τυπωδῶς φησιν ἀποδιδόναι 10 
τὴν τρίτην μερέδα " καὶ γὰρ καὶ τὰ διαστήματά φησιν 
ἐκ πολλῶν συναγαγεῖν τῶν τοὺς σταϑμοὺς πραγμα- 

τευσαμένων, [ὦν] τινὰς καὶ ἀνεπιγράφους καλεῖ. ἀγνω-- 
μονεῖν δὴ δόξειεν ἂν ὃ Ἵππαρχος πρὸς τὴν τοιαύτην 
ὁλοσχέρειαν γεωμετρικῶς ἀντιλέγων, ἐν ἡ χάριν εἰδέ- 15 
ναι δεῖ τοῖς καὶ ὁπωσοῦν ἀπαγγείλασιν ἡμῖν τὴν τῶν 
τόπων φύσιν. ὅταν δὲ δὴ μηδ᾽ ἐξ ὧν ἐκεῖνος λέγει 
λαμβάνῃ τὰς γεωμετρικὰς ὑποϑέσεις ἀλλ᾽ ἑαυτῷ πλά- 
δας, ἐκφανέστερον ἂν τὸ φιλότιμον καταμηνύοιτο. 

941 Ὁ μὲν δὴ οὕτως φησὶ τὴν τρίτην μερίδα τυπωδῶς 30 
ἀποδίδοσϑαι μυρίων σταδίων ἀπὸ Κασπίων πυλῶν 
ἐπὶ τὸν Εὐφράτην, κατὰ μέρος δὲ διαιρῶν, ὡς ἀναγε-- 
γραμμένην εὗρε τὴν μέτρησιν οὕτω τίθησιν, ἔμπαλιν 
τὴν ἀρχὴν ἀπὸ τοῦ Εὐφράτου ποιησάμενος καὶ τῆς 
κατὰ Θάψακον διαβάσεως αὐτοῦ. μέχρι μὲν δὴ τοῦ Τί- 35 
γριδορ. ὅπου 4λέξανδρος διέβη. σταδίους [δισ]χιλίους 
καὶ τετρακοσίους γράφει᾽ ἐντεῦϑεν δ᾽ ἐπὶ τοὺς ἑξῆς 
τύπους διὰ Γαυγαμήλων καὶ τοῦ Μύκου καὶ ᾿Δρβήλων 
καὶ Ἐκβατάνων, ἡ “Ὠαρεῖος ἐκ τῶν Γαυγαμήλων ἔφυγε 
μέχρι Κασπίων πυλῶν. τοὺς μυρίους ἐχπληροῖ, τρια- 80 

6. Ροβὶ μήν: τὸ ἀπὸ Θαψάκου μέχρι τῆς ᾿ἀρμενίας 
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κοσίοις μόνον πλεονάσας. το μὲν δὴ βόρειον πλευρὸν 
οὕτω καταμετρεῖ. οὐ παράλληλον τοῖς ὄρεσι ϑεὶς οὐδὲ 
τῇ διὰ στηλῶν καὶ ᾿Αϑηνῶν καὶ Ῥόδου γραμμῇ ἡ γὰρ 
Θάψακος πολὺ τῶν ὀρῶν ἀφέστηκε, συμπίπτει δὲ καὶ 

6 τὸ ὄρος καὶ ἡ ἀπὸ Θαψάκου ὁδὸς ἐπὶ τὰς Κασπίους πύ- 
λας. καὶ τά γε προσάρχτια μέρη τοῦ ὅρου ταῦτ᾽ ἐστίν. 

᾿“ποδοὺς δὲτὸ βόρειον οὕτω πλευρόν ,.τὸ δὲ νότιον΄ ὁ 
φησί παρὰ μὲν τὴν ϑάλατταν οὐκ ἔστι λαβεῖν διὰ τὸ 
τὸν Περσικὸν ἐμπίπτειν κόλπον, ἀπὸ Βαβυλῶνος δὲ 

10..διὰ Σούσων καὶ Περσεπόλεως μέχρι τῶν ὁρίων τῆς τε 
Περσίδος καὶ τῆς Καρμανίας σταδίους εἶναι ἐνακισχι- 
ο»λίους καὶ διακοσίους," νότιον μὲν λέγων, παράλληλον 
δ᾽ οὐ λέγων τῷ βορείῳ τὸ νότιον. τὴν δὲ διαφωνίαν τοῦ 
μήκους φησὶ συμβαίνειν, τοῦ τε βορείου τεϑέντος πλευ- 

16 ροῦ καὶ τοῦ νοτίου, διὰ τὸ τὸν Εὐφράτην μέχρι τινὸς 
πρὸς μεσημβρίαν ῥυέντα πρὸς τὴν ξω πολὺ ἐγκλίνειν. 

0.80 
᾿΄--Ὁ 0 

Τῶν δὲ πλαγίων πλευρῶν τὴν ἑσπερίαν λέγει 236 
πρῶτον, ἣν ὁποία τίς ἐστιν, εἴτε μία εἴτε δύο, ἐν μέσῳ 
πάρεστι σκοπεῖν. ἀπὸ γὰρ τῆς κατὰ Θάψακόν φησι 

40 διαβάσεως παρὰ τὸν Εὐφράτην εἰς μὲν Βαβυλῶνα στα- 
δίους εἶναι τετρακισχιλίους ὀκτακοσίους, ἐντεῦϑεν δ᾽ 
ἐπὶ τὰς ἐκβολὰς τοῦ Εὐφράτου καὶ πόλιν Τερηδόνα 
τρισχιλίους" τὰ δ᾽ ἀπὸ Θαψάκου πρὸς τὰς ἄρκτους 
μέχρι μὲν τῶν ᾿ἀρμενίων πυλῶν καταμεμετρῆσϑαι καὶ 

96 εἶναι ὡς χιλίους ἑκατόν. τοὺς δὲ διὰ Γορδυαίων καὶ 
᾿Δρμενίων μηκέτι" διὸ δὴ παραλείπειν αὐτούς. τοῦ δὲ 
πρὸς ἕω πλευροῦ τὸ μὲν διὰ τῆς Περσικῆς κατὰ μῆκος 
ἀπὸ τῆς Ἐρυϑρᾶς ὡς ἐπὶ Μηδίαν καὶ τὰς ἄρκτους οὐκ 
ἔλαττον εἶναι δοκεῖ τῶν ὀκτακισχιλίων, ἀπὸ δέτινων 

80 ἀκρωτηρίων καὶ ὑπὲρ τοὺς ἐνακισχιλίους, τὸ δὲ λοιπὸν 
διὰ τῆς Παραιτακηνῆς καὶ Μηδίας ἐπὶ Κασπίους πύ.-.- 
λας ὡς τρισχιλίων. τὸν δὲ Τίγριν ποταμὸν καὶ τὸν 
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κάϑετος. τρίγωνον ὀρϑογώνιον ἔσεσθαι, συνεστηκὸς 
ἔκ τε τῆς ἀπὸ Θαψάκου ἐπὶ Βαβυλῶνα τεινούσης πλευ-- 
ρᾶς καὶ τῆς ἀπὸ Βαβυλῶνος καϑέτου ἐπὶ τὴν διὰ Θα- 
ψάκου μεσημβρινὴν γραμμὴν ἠγμένης καὶ αὐτῆς τῆς 
διὰ Θαψάκου μεσημβρινῆς. τούτου δὲ τοῦ τριγώνου ὅ 
τὴν μὲν ὑποτείνουσαν τῇ ὀρϑῇ τὴν ἀπὸ Θαψάκου εἰς 
Βαβυλῶνα τίϑησιν, ἣν φησι τετρακισχιλίων ὀκτακο-- 
σίων εἶναι, τὴν δ᾽ ἐκ “Βαβυλῶνος εἰς τὴν διὰ Θαψάκου 
μεσημβρινὴν ραμμὴν κάϑετον μικρῷ πλειόνων ἢ χι- 
λίων, ὅσων ἦν ἡ ὑπεροχὴ τῆς ἐπὶ Θάψακον πρὸς τὴν 10 
μέχρι Βαβυλῶνος" ἐκ δὲ τούτων καὶ τὴν λοιπὴν τῶν 
περὶ τὴν ὀρθὴν συλλογίξεται πολλαπλάσιον οὖσαν τῆς 
λεχϑείσης καϑέτου" προστίϑησι δὲ ταύτῃ τὴν ἀπὸ Θα- 
ψάκου πρὸς ἄρκτον ἐκβαλλομένην μέχρι τῶν ᾿ἄρμε- 
νίων ὀρῶν. ἧς τὸ μὲν ἔφη μεμετρῆσϑαι Ἐρατοσϑένης 15 
καὶ εἶναι χιλίων ἑκατόν, τὸ δ᾽ ἀμέτρητον ἐᾷ. οὗτος δ᾽ 
ἐπὶ τοὐλάχιστον ὑποτίϑεται χιλίων, ὥστε τὸ συνάμφω 
δισχιλίων καὶ ἑκατὸν γίγνεσθαι, ὃ προσϑεὶς τῇ ἐπ᾽ 
εὐθείας πλευρᾷ τοῦ τριγώνου μέχρι τῆς καϑέτου τῆς 

ἐκ Βαβυλῶνος πολλῶν χιλιάδων λογίξεται διάστημα 30 
τὸ ἀπὸ τῶν "Αρμενίων ὀρῶν καὶ τοῦ δι᾿ ᾿4ϑηνῶν πα- 
ραλλήλου μέχρι τῆς ἐκ Βαβυλῶνος καϑέτου, ἥτις ἐπὶ 
τοῦ διὰ Βαβυλῶνος παραλλήλου ἵδρυται. τὸ δέ γε ἀπὸ 
τοῦ δι᾽ ᾿4ϑηνῶν παραλλήλου ἐπὶ τὸν διὰ Βαβυλῶνος 
δείκνυσιν οὐ μεῖξον ὃν σταδίων δισχιλίων τετρακο-- 36 
σίων., ὑποτεϑέντος τοῦ μεσημβρινοῦ παντὸς τοσού- 
τῶν σταδίων, ὅσων ᾿Ἐρατοσϑένης φησίν. εἰ δὲ τοῦτο, 
οὐχ ἂν ἦν τὰ ὄρη τὰ ᾿Αρμένια καὶ τὰ τοῦ Ταύρου ἐπὶ 
τοῦ δι᾽ ᾿4ϑηνῶν παραλλήλου, ὡς Ἐρατοσϑένης, ἀλλὰ 
πολλαῖς χιλιάσι σταδίων ἀ ἀρκτικώτερα κατ᾽ αὐτὸν ἐκεῖ-- 80 
νον. ἐνταῦϑα δὴ πρὸς τῷ τοῖς ἀνεσκευασμένοις λήμ- 
μασι προσχρῆσϑαι πρὸς τὴν τοῦ ὀρθογωνίου τριγώ- 
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νου τάξιν καὶ τοῦτο λαμβάνει τὸ μὴ διδόμενον, τὸ τὴν 
ὑποτείνουσαν τῇ ὀρϑῇ γωνίᾳ τὴν ἀπὸ Θαψάκου γραμ-- 
μὴν εὐϑεῖαν εἶναι μέχρι Βαβυλῶνος ἐν σταδίοις τετρα- 
κισχιλίοις ὀκτακοσίοις. παρά τε γὰρ τὸν Εὐφράτην 

ὃ φησὶν εἶναι τὴν ὁδὸν ταύτην ὁ Ἐρατοσθένης. καὶ τὴν 
“Μεσοποταμίαν σὺν τῇ Βαβυλωνίᾳ μεγάλῳ κύκλῳ πε-- 
ριέχεσϑαι λέγων ὑπό τε τοῦ Εὐφράτου καὶ τοῦ Τίγρι-- 
δος, τὸ πλέον δὲ τῆς περιοχῆς ὑπὸ τοῦ Εὐφράτου συμ-- 
βαίνειν φησίν ὦσϑ᾽ ἡ ἀπὸ Θαψάκου εἰς Βαβυλῶνα Ὁ. 83 

10 εὐθεῖα οὔτ᾽ ἂν παρὰ τὸν Εὐφράτην εἴη οὔτ᾽ ἂν το- 
σούτων σταδίων οὐδ᾽ ἐγγύς. ἀνατέτραπται οὖν ὁ συλ-- 
λογισμός καὶ μὴν εἴρηταί γε, ὅτι οὐχ οἷόν τε δυεῖν 
δεδομένων γραμμῶν ἀπὸ τῶν Κασπίων πυλῶν κατά- 
γεῦϑαι τὴν μὲν ἐπὶ Θάψακον τὴν δ᾽ ἐπὶ τὰ τῶν ᾿'άρμε-- 

16 νίων ὄρη τὰ κατάλληλα τῇ Θαψάκῳ, ἀπέχοντα τῆς Θα- 
ψάκου τοὐλάχιστον κατ᾽ αὐτὸν τὸν Ἵππαρχον διδχι-- 
λίους καὶ ἑκατὸν σταδίους. ἀμφοτέρας παραλλήλους 
εἶναι καὶ ἀλλήλαις καὶ τῇ διὰ Βαβυλῶνος, ἣν νότιον 
πλευρὰν Ἐρατοσϑένης ἐκάλεσεν. ἐκεῖνος μὲν οὖν οὐκ 

90 ἔχων καταμεμετρημένην εἰπεῖν τὴν παρὰ τὰ ὄρη ὁδόν, 
τὴν δ᾽ ἀπὸ Θαψάκου ἐπὶ Κασπίους πύλας, ταύτην εἶπε 
καὶ προσέθηκε τὸ ὡς τυπωδῶς εἰπεῖν" ἄλλως τε τῷ 
βουλομένῳ τὸ μῆκος εἰπεῖν τῆς μετὰ τὴν ̓ 4ριανὴν μέ- 
χρυ Εὐφράτου χώρας οὐ πολὺ διέφερε ταύτην ἢ ἐκεί- 

θόνην καταμετρεῖν. ὁ δ᾽ ὡς παραλλήλους ὑπακούων 
λέγεσϑαι τελέως ἂν δόξεις καταγινώσκειν παιδικὴν 
ἀμαϑίέαν τἀνθρώπου. 

Ταῦτα μὲν οὖν ἐᾶν δεῖ ὡς παιδικά. ἃ δ᾽ ἄν 80 
τις αἰτιάσαιτο τοῦ Ἐρατοσϑένους τοιαῦτά ἔστι. κα- 

ϑοϑάπερ γὰρ ἡ κατὰ μέλος τομὴ τῆς ἄλλως κατὰ μέ- 
ρος διαφέρει (διότι ἡ μὲν καὶ τὰ μέρη λαμβάνει πε-- 
ριἰγραφὴν ἔχοντα φυσικήν, ἀρϑρώδει τινὶ καὶ τύπῳ 
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σημειώδη, ἡ δ᾽ οὐδὲν ἔχει τοιοῦτον). χρώμεϑα δ᾽ οὖ- 
κείως ἑκατέρα τὸν καιρὸν καὶ τὴν χρείαν σκοποῦντες, 
οὕτως ἐπὶ τῶν γεωγραφικῶν δεῖ μὲν τομὰς ποιεῖσϑαι 
τῶν μερῶν τὰ καϑ' ἕκαστα ἐπιόντας, μιμεῖσϑαι ὃ τὰς 
κατὰ μέλος τομὰς μᾶλλον ἢ τὰς ὡς ἔτυχε. τὸ γὰρ ση- ὅ 
μειῶδες καὶ τὸ εὐπεριόριστονι. ἐκεῖϑεν λαβεῖν ἔστιν; οὗ 
χρείαν ἔχει ὁ γεωγράφορ᾽ εὐπεριόριστον δέ, ὅταν ἢ 
ποταμοῖς ἢ ὄρεσιν ἢ ϑαλάττῃ δυνατὸν ἡ. καὶ ἔϑνει δὲ 
ἢ ἔϑνεσι καὶ μεγέϑει ποσῷ καὶ σχήματι, ὅπου τοῦτο 
δυνατόν. πανταχοῦ δὲ ἀντὶ τοῦ γεωμετρικῶς τὸ ἁπλῶς [0 
καὶ ὁλοσχερῶς ἱκανόν. μέγεϑος μὲν οὖν ἱκανόν ἐστιν, 
ἂν τὸ μέγιστον εἴπῃς μῆκος καὶ πλάτος. ὡς τῆς οἰκου-- 
μένης ἑπτὰ μυριάδων εἰ τύχοι μῆκος, πλάτος δ᾽ ἔλατ-- 
τον ἢ ἥμισυ μικρῷ τοῦ μήκους" σχῆμα δ᾽, ἂν τῶν γεω- 
μετρικῶν τινὶ σχημάτων εἰκάσῃς, ὡς τὴν Σικελίαν τρι-- 15 
γώνῳ. ἢ τῶν ἄλλων γνωρίμων τινὶ σχημάτων, οἷον 
τὴν Ἰβηρίαν βύρσῃ, τὴν Πελοπόννησον πλατάνου 
φύλλῳ" ὅσῳ δ᾽ ἂν μεῖζον ἡ τὸ τεμνόμενον, τοσῷδε καὶ 
ὁλοσχερεστέρας πρέποι ἂν ποιεῖσϑαι τὰς τομάς. 

Ἡ μὲν οὖν οἰκουμένη δίχα διήρηται τῷ τε Ταύρῷῳ 90 
καὶ τῇ ἐπὶ στήλας ϑαλάττῃ καλῶς. καὶ τοῦ νοτίου μέ- 
ρους ἡ μὲν Ἰνδικὴ περιώρισται πολλοῖς " καὶ γὰρ ὄρει 
καὶ ποταμῷ καὶ ϑαλάττῃ καὶ ἑνὶ ὀνόματι ὡς ἑνὸς ἔ- 
ϑνους" ὥστε καὶ τετράπλευρος ὀρϑῶς λέγεται καὶ ῥομ-- 
βοειδής. ἡ δ᾽ ̓ Δἀριανὴ ἧττον μὲν τὸ εὐπερίγραφον ἔχει 96, 
διὰ τὸ τὴν ἑσπερέαν πλευρὰν συγκεχύσϑαι. διώρισται 
δ᾽ ὅμως ταῖς τε τρισὶ πλευραῖς ὡς ἂν εὐθείαις, καὶ τῷ 
ὀνόματι ὡς ἂν ἑνὸς ἔϑνους. ἢ δὲ τρίτη σφραγὶς τελέως 
ἀπερίγραφός ἐστιν, οὕτω γὲ ἀφορισϑεῖσα᾽ ἢ τε γὰρ 
κοινὴ πλευρὰ αὐτῇ τε καὶ τῇ ̓ Αριανῇ συγκέχυται, ὡς 30 

1. ροβί σημειώδη: καϑ᾽ ὃ καὶ τοῦτο εἴρηται ,τὸν δὲ διὰ 
μελεϊστὶ ταμών“ς“ 28Ά.. ποϑὶ ὡς: ἔϑνος 
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προείρηται, καὶ ἡ νότιος πλευρὰ ἀργότατα εἴληπται" 
οὔτε γὰρ περιγράφει τὴν σφραγῖδα, διὰ μέσης τε αὐ-- 
τῆς βαδίξουσα καὶ πολλὰ μέρη ἀπολείπουσα πρὸς νό- 
τον, οὔτε μῆκος ὑπογράφει τὸ μέγιστον (τὸ γὰρ προσ-- 

5 ἄρκτιον πλευρὸν μεῖξον). οὔϑ᾽ ὁ Εὐφράτης ἑσπέριόν 
ἐστι πλευρὸν οὐδ᾽ εἰ ἐπ᾽ εὐθείας ῥέοι, τῶν ἄκρων 
αὐτοῦ μὴ ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ μεσημβρινοῦ κειμένων. τί 
γὰρ μᾶλλον ἑσπέριον ἢ νότιον; χωρὶς δὲ τούτων, ὀλί- 
γης οὔσης τῆς ἐπὶ ϑάλατταν λοιπῆς τὴν Κιλίκιον καὶ 

Ι0τὴν Συριακήν, τὸ μὴ μέχρι δεῦρο προάγειν δεῖν τὴν 
σφραγῖδα οὐ πιϑανόν, τῆς τε Σεμιράμιδος καὶ τοῦ 
Νίνου Σύρων λεγομένων, ὧν τῆς μὲν ἡ Βαβυλὼν 
κτίσμα καὶ βασίλειον, τοῦ δὲ Νένος ὡς ἂν μητρόπολις 
τῆς Συρίας. καὶ τῆς διαλέκτου δὲ μέχρι νῦν διαμενού-- 

1ὅ σης τῆς αὐτῆς τοῖς τε ἐχτὸς τοῦ Εὐφράτου καὶ τοῖς 
ἐντός, τὸ ἐνταῦϑα μέντοι τοιούτῳ μερισμῷ διασπᾶν 
ἔϑνος γνωριμώτατον καὶ τὰ μέρη συνάπτειν τοῖς ἀλ-- 
λοξϑνέσιν ἥκιστα ἂν πρέποι. οὐδὲ γὰρ ὑπὸ μεγέϑους 
ἀπηναγκάσϑαι λέγοι ἄν" καὶ γὰρ τὸ μέχρι ϑαλάττης 

Ὡ0οὐ μήν πω ἂν ἐξισάξοιτο τῇ Ἰνδικῇ. ἀλλ᾽ οὐδὲ τῇ 
᾿Δριανῇ, προσλαβὸν καὶ τὸ μέχρι τῶν ὅρων τῆς εὐδαί- 
μονος ᾿Δραβίας καὶ τῆς Αἰγύπτου" ὥστε πολὺ κρεῖττον 
ἦν μέχρι δεῦρο προελϑεῖν, τῆς τρίτης εἰπόντα σφρα- 

γῖδος τοσαύτῃ προσϑήκῃ τῇ μέχρι τῆς Συριακῆς ϑα- 
96 λάττης τὸ μὲν νότιον πλευρὸν οὐχ ὥσπερ ἐκεῖνος εἶπεν 

ἔχον. οὐδ᾽ ἐπ᾽ εὐθείας, ἀλλ᾽ ἀπὸ τῆς Καρμανίας εὐ- 
ϑὺς τὴν δεξιὰν παραλίαν εἰσπλέοντι τὸν Περσικὸν 
κόλπον μέχρι τῆς ἐκβολῆς τοῦ Εὐφράτου. καὶ μετὰ 
ταῦτα τοῖς ὁρίοις τῆς Μεσήνης καὶ τῆς Βαβυλωνίας 

80 συνάπτον. ἥπερ ἐστὶν ἀρχὴ τοῦ ἰσϑμοῦ τοῦ διορίζον-- 
τος τὴν εὐδαίμονα ᾿Αραβίαν ἀπὸ τῆς ἄλλης ἠπείρου, 
εἶτ᾽ ἐφεξῆς αὐτὸν τοῦτον διεξιόν, διῆκόν τε μέχρι τοῦ Ο. 88 
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μυχοῦ τοῦ ᾿Αραβίου κόλπου και Πηλουσίου, καὶ ἔτι 
τοῦ Κανωβικοῦ στόματος τοῦ Νείλου" τοῦτο μὲν τὸ 
νύτιον πλευρόν. τὸ δὲ λοιπὸν ἑσπέριον τὴν ἀπὸ τοῦ 
Κανωβικοῦ στόματος μέχρι τῆς Κιλικίας παραλίαν. 

Τετάρτη δ᾽ ἂν εἴη σφραγὶς ἡ συνεστῶσα ἔκ τὸ τῆς ὅ 
εὐδαίμονος ᾿Αραβίας καὶ τοῦ ᾿ἀραβίου κόλπου καὶ τῆς 
Αἰγύπτου πάσης καὶ τῆς Αἰϑιοπίας. ταύτης δὲ τῆς με- 
ρέδος μῆκος μὲν ἔσται τὸ ἀφοριξόμενον ὑπὸ δυεῖν με-- 
σημβοινῶν" ὁ μὲν γὰρ γράφεται διὰ τοῦ δυσμικωτά-- 
του σημείου τοῦ ἐπ᾽ αὐτῆς, ὁ δὲ διὰ τοῦ ἑωϑινωτάτου 10 
πλάτος δὲ τὸ μεταξὺ δυεῖν παραλλήλων, ὧν ὁ μὲν γρά- 
φεται διὰ τοῦ βορειοτάτου σημείου, ὁ δὲ διὰ τοῦ νο- 
τιωτάτου᾽ ἐπὶ γὰρ τῶν ἀνωμάλων σχημάτων, ἐφ᾽ ὧν 
πλευραῖς οὐ δυνατὸν ἀφορίσαι πλάτος καὶ μῆκος, οὕτω 
τὸ μέγεϑος ἀφοριστέον. καϑόλου δὲ νοητέον, ὅτι οὐχ 15 
ὡσαύτως λέγεται μῆκος καὶ πλάτος ἐπὶ ὅλου καὶ μέ- 
φρους᾽ ἀλλ᾽ ἐφ᾽ ὅλου μὲν τὸ μεῖζον διάστημα καλεῖται 
μῆκος, τὸ δ᾽ ἔλαττον πλάτος, ἐπὶ μέρους δὲ μῆκος βὲν 
τὸ παράλληλον τῷ τοῦ ὅλον μήκει τμῆμα ἐκείνου, 
ὁπότερον ἂν ἡ μεῖζον, κἂν τὸ ληφϑὲν διάστημα ἐν τῷ 90 
πλάτει μεῖξον ἦ τοῦ ληφϑέντος ἐν τῷ μήκει διαστήμα-- 
τος. διὸ καὶ τῆς οἰκουμένης ἀπ᾽ ἀνατολῆς ἐπὶ δύσιν 
μηκυνομένης, ἀπὸ δὲ ἄρκτων ἐπὶ νότον πλατυνομένης, 
καὶ τοῦ μὲν μήκους ἐπὶ παραλλήλου τινὸς τῷ ἰσημε-- 
ρινῷ γραφομένου, τοῦ δὲ πλάτους ἐπὶ μεσημβρινοῦ, 95 
δεῖ καὶ τῶν μερῶν λαμβάνεσϑαι μήκη μὲν τὰ παράλ- 
ληλα τῷ μήκει τμήματα αὐτῆς, πλάτη δὲ τὰ τῷ πλάτει. 
οὕτω γὰρ ἂν ἄμεινον ὑπογράφοιτο πρῶτον μὲν τὸ μέ- 
γεϑος τῆς οἰκουμένης ὅλης, ἔπειτα καὶ ἡ διάϑεσις καὶ 
τὸ σχῆμα τῶν μερῶν, καϑ᾽ ἃ μὲν ἀπολείπειν καϑ᾽ ἃ δὲ 80 
πλεονάξειν φαινομένων τῇ τοιαύτῃ παραϑέσει. 

Ἑρατοσϑένης δὲ τὸ μὲν τῆς οἰκουμένης λαμβάνει 
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μῆκος ἐπὶ τῆς διὰ στηλῶν καὶ Κασπίων πυλῶν καὶ 
Καυκάσου γραμμῆς, ὡς ἂν εὐϑείας, τὸ δὲ τῆς τρίτης 
μερίδος ἐπὶ τῆς διὰ Κασπίων πυλῶν καὶ Θαψάκου, τὸ 
δὲ τῆς τετάρτης ἐπὶ τῆς διὰ Θαψάκου καὶ Ἡρώων πό- 

5 λεῶς μέχρι τῆς μεταξὺ τῶν στομῴτων τοῦ Νείλου, [ἢν] 
ἀνάγκη καταστρέφειν εἰς τοὺς περὶ Κάνωβον καὶ ᾽4λε-- 
ξάνδρειαν τόπους" ἐνταῦϑα γάρ ἐστι τὸ ἔσχατον στόμα 
τὸ καλούμενον Κανωβικόν τε καὶ Ἡρακλεωτικόν. εἴτ᾽ 
οὖν ἐπ᾽ εὐθείας ἀλλήλοις τὰ μήκη τίϑησιν. εἴθ᾽ ὡς ἂν 

10 γωνίαν ποιοῦντα κατὰ Θάψακον, ἀλλ᾽ ὅτι γε οὐ πα- 
ράλληλον οὐδέτερον τῷ τῆς οἰκουμένης μήκει, φανε-- 
ρύν ἐστιν ἐξ αὐτῶν ὧν εἴρηκεν αὐτός. τὸ μὲν γὰρ τῆς Ο. 86 
οἰκουμένης μῆκος διὰ τοῦ Ταύρου γράφει καὶ τῆς ἐπ᾽ 
εὐθείας μέχρι στηλῶν ϑαλάττης κατὰ γραμμὴν τὴν 

15 διὰ τοῦ Καυκάσου καὶ Ῥόδου καὶ ᾿ϑηνῶν, ἀπὸ δὲ 
Ῥόδου εἰς ᾿4λεξάνδρειαν κατὰ τὸν δι’ αὐτῶν μεσημ- 
βρινὸν οὐ πολὺ ἐλάττους τῶν τετρακισχιλίων φησὶν 
εἶναι σταδίων, ὥστε τοσοῦτον καὶ οἵ παράλληλοι διέ-- 
χοιὲν ἂν ἀλλήλων ὅ τε διὰ Ῥόδου καὶ ὃ δι᾽ ᾿4λεξαν- 

90 δρείας. ὁ δ᾽ αὐτός πώς ἐστι τούτῳ ὁ διὰ τῆς Ἡρώων 
πόλεως, ἢ νοτιώτερός γετούτου, ὥσϑ᾽ ἡ συμπίπτουσα 
γραμμὴ τούτῳ τε τῷ παραλλήλῳ καὶ τῷ διὰ Ῥόδου 
καὶ Κασπίων πυλῶν, εἴτ᾽ εὐθεῖα εἶτε κεκλασμένη, οὐκ 
ἂν εἴη παράλληλος οὐδετέρα. οὐκ εὖ γοῦν λαμβάνε- 

φὅται τὰ μήκη, οὐκ εὖ δὲ οὐδὲ αἱ βόρειοι λαμβάνονται 
μερίδες. 

᾿Αλλ᾽ ἐπὶ τὸν Ἵππαρχον πρότερον ἐπανιόντες τὰ 84 
ἑξῆς ἴδωμεν. πάλιν γὰρ πλάσας ἑαυτῷ λήμματα γεω-- 
μετρικῶς ἀνασκευάξει τὰ ὑπ᾽ ἐκείνου τυπωδῶς λεγό-- 

80 μένα. φησὶ γὰρ αὐτὸν λέγειν τὸ ἐκ Βαβυλῶνος εἰς μὲν 
Κασπίους πύλας διάστημα σταδίων ἑξακισχιλίων ἕπτα-- 
κοσίων, εἰς δὲ τοὺς ὅρους τῆς Καρμανίας καὶ Περσίδος 

5ΤΆΑΛΒΟ . ὃ 
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πλειόνων ἢ ἐνακισχιλίων, ὅπερ ἐπὶ γραμμῆς κεῖται 
πρὸς ἰσημερινὰς ἀνατολὰς εὐϑείας ἀγομένης γίνεσθαι 
δὲ ταύτην κάϑετον ἐπὶ τὴν κοινὴν πλευρὰν τῆς τε 
δευτέρας καὶ τῆς τρίτης σφραγῖδος, ὥστε κατ᾽ αὐτὸν 
συνίστασϑαι τρίγωνον ὀρϑογώνιον ὀρϑὴν ἔχον τὴν 5 
πρὸς τοῖς ὅροις τῆς Καρμανίας, καὶ τὴν ὑποτείνουσαν 
εἶναι ἐλάττω μιᾶς τῶν περὶ τὴν ὀρθὴν ἐχουσῶν δεῖν 
οὖν τὴν Περσίδα τῆς δευτέρας ποιεῖν σφραγῖδος. πρὸς 
ταῦτα δ᾽ εἴρηται ὅτι οὔϑ᾽ ἡ ἐκ Βαβυλῶνος εἰς τὴν Καρ-- 
μανέαν ἐπὶ παραλλήλου λαμβάνεται, οὔϑ᾽ ἡ διορίξουσα 10 
εὐϑεῖα τὰς σφραγῖδας μεσημβρινὴ εἴρηται᾽ ὥστ᾽ οὐδὲν 
εἴρηται πρὸς αὐτόν. οὐδὲ τὸ ἐπιφερόμενον [εὖ] εἰρηκό-- 
τος γὰρ ἀπὸ Κασπίων πυλῶν εἰς μὲν Βαβυλῶνα τοὺς 
λεχϑέντας, εἰς δὲ Σοῦσα σταδίους εἶναι τετρακισχιλίους 
ἐνακοσίους, ἀπὸ δὲ Βαβυλῶνος τρισχιλίους τετρακοσέ- 15 
ους, πάλιν ἀπὸ τῶν αὐτῶν ὁρμηϑεὶς ὑποθέσεων ἀμβλυ-- 
γώνιον τρίγωνον συνίστασϑαί φησι πρός τε ταῖς Κασ-- 
πίοις πύλαις καὶ Σούσοις καὶ Βαβυλῶνι, τὴν ἀμβλεῖαν 
γωνίαν ἔχον πρὸς Σούσοις, τὰ δὲτῶν πλευρῶν μήκη τὰ 
ἐκκείμενα εἶτ᾽ ἐπιλογίξεται, διότι συμβήσεται κατὰ 30 
τὰς ὑποϑέσεις ταύτας τὴν διὰ Κασπίων πυλῶν μεσημ-- 
βρινὴν γραμμὴν ἐπὶ τοῦ διὰ Βαβυλῶνος καὶ Σούσων 
παραλλήλου δυσμικωτέραν ἔχειν τὴν κοινὴν τομὴν τῆς 

0. 87 κοινῆς τομῆς τοῦ αὐτοῦ παραλλήλου καὶ τῆς ἀπὸ Κασ-- 
πίων πυλῶν καϑηκούσης εὐϑείας ἐπὶ τοὺς ὄρους τοὺρ 35 
τῆς Καρμανίας καὶ τῆς Περσίδος πλείοσι τῶν τετρα-- 
κισχιλίων καὶ τετρακοσίων" σχεδὸν δή τι πρὸς τὴν διὰ 
Κασπίων πυλῶν μεσημβρινὴν γραμμὴν ἡμίσειαν ὀρθῆς 
ποιεῖν γωνίαν τὴν διὰ Κασπίων πυλῶν καὶ τῶν ὅρων 
τῆς τε Καρμανίας καὶ τῆς Περσίδος. καὶ νεύειν αὐτὴν 80 
ἐπὶ τὰ μέσα τῆς τε μεσημβρίας καὶ τῆς ἰσημερινῆς ἀνα-- 
τολῆς᾽ ταύτῃ δ᾽ εἶναι παράλληλον τὸν Ἰνδὸν ποτα- 
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μόν, ὥστε καὶ τοῦτον ἀπὸ τῶν ὀρῶν οὐκ ἐπὶ μεσημ-- 
βρίαν ῥεῖν, ὥς φησιν Ἐρατοσϑένης, ἀλλὰ μεταξὺ ταύ-- 
της καὶ τῆς ἰσημερινῆς ἀνατολῆς. καϑάπερ ἐν τοῖς 
ἀρχαίοις πέναξι καταγέγραπται. τίς οὖν συγχωρήσει 

τὸ νῦν συσταϑὲν τρίγωνον ἀμβλυγώνιον εἶναι, μὴ 
συγχωρῶν ὀρϑογώνιον εἶναι τὸ περιέχον αὐτό; τίς 
δ᾽ ἐπὶ παραλλήλου κειμένην τὴν ἀπὸ Βαβυλῶνος εἰς 
Σοῦσα μίαν τῶν τὴν ἀμβλεῖαν περιεχουσῶν, τὴν ὅλην 
μὴ συγχωρῶν τὴν μέχρι Καρμανίας; τίς δὲ τῷ Ἰνδῷ 

10 παράλληλον τὴν ἀπὸ Κασπίων πυλῶν ἐπὶ τοὺς ὅρους 
τῆς Καρμανίας; ὧν χωρὶς κενὸς ἂν εἴη ὁ συλλογισμός." 
χωρὶς δὲ τούτων κἀκεῖνος εἴρηκεν, ὅτι ῥομβοειδές 
ἐστι τὸ σχῆμα τῆς Ἰνδικῆς καὶ καϑάπερ ἡ ἑωϑινὴ 
πλευρὰ παρέσπασται πολὺ πρὸς ἕω, καὶ μάλιστα τῷ 

16 ἐσχάτῳ ἀκρωτηρίῳ, ὃ καὶ πρὸς μεσημβρίαν προπίπτει 
πλέον παρὰ τὴν ἄλλην ἠόνα. οὕτω καὶ ἡ παρὰ τὸν Ἰν-- 
δὸν πλευρά. πάντα δὲ ταῦτα λέγει γεωμετρικῶς ἐλέγ-- 
χων, οὐ πιϑανῶς. 

Ταῦτα δὲ καὶ αὐτὸς ἑαυτῷ ἐπενέγκας ἀπολύε-- 88 
ὁ0ται φήσας, εἰ μὲν παρὰ μικρὰ διαστήματα ὑπῆρχεν 

ὁ ἔλεγχος, συγγνῶναι ἂν ἦν᾽ ἐπειδὴ δὲ παρὰ χιλιάδας 
σταδίων φαίένεται διαπίπτων. οὐχ εἶναι συγγνωστά" 
καίτοι ἐκεῖνόν γε καὶ παρὰ τετρακοσίους σταδίους 
αἰσθητὰ ἀποφαίνεσϑαι τὰ παραλλάγματα, ὡς ἐπὶ τοῦ 

95 δι᾽ ᾿Αϑηνῶν παραλλήλου καὶ τοῦ διὰ Ῥόδου. ἔστι δὲ 
τὸ πρὸς αἴσϑησιν οὐχ ἁπλοῦν, ἀλλὰ τὸ μὲν ἐν πλάτει 
μείζονι τὸ δ᾽ ἐν ἐλάττονι" μείξονι μέν, ἂν αὐτῷ τῷ ὀφ-- 
ϑαλμῷ πιστεύωμεν ἢ καρποῖς ἢ κράσεσιν ἀέρων πρὸς 
τὴν τῶν κλιμάτων κρίσιν. ἐλάττονι δ᾽, ἂν δὲ ὀργάνων 

βογνωμονικῶν ἢ διοπτρικῶν. ὁ μὲν οὖν δι᾿ ̓ Αϑηνῶν πα- 
ράλληλος γνωμονικῶς ληφϑ εἰς καὶ ὁ διὰ Ῥόδου καὶ Κα- 
ρέας. εἰκότως ἐν σταδίοις τοσούτοις Ἰῶμμ...:: ἐποίησε 
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τὴν διαφοραᾶν. ὁ δ᾽ ἐν πλάτει μὲν τρισχιλίων σταδίων, 
μήκει δὲ καὶ τετρακισμυρίων ὄρους, πελάγους δὲ τρισ-- 
μυρίων λαμβάνων τὴν ἀπὸ δύσεως ἐπ᾽’ ἰσημερινὰς 

0. 88 ἀνατολὰς γραμμήν. καὶ τὰ ἐφ᾽ ἑκάτερον τὸ μέρος τὰ 
μὲν νότια ὀνομάξων τὰ δὲ βόρεια, καὶ ταῦτα πλινϑία ὅ 
καλῶν καὶ σφραγῖδας, νοείσϑω πῶς καὶ ταῦτα λέγει 
"αἱ πλευρὰ τὰ μὲν ἀρκτικὰ τὰ δὲ νότια, καὶ πῶς τὰ μὲν 
ἑσπέρια τὰ δὲ ἑωϑινά᾽" καὶ τὸ μὲν παρὰ πολὺ διαμαρ-- 
τανόμενον παρορῶν ὑπεχέτω λόγον (δίκαιον γάρ). τὸ 
δὲ παρὰ μικρὸν οὐδὲ παριδὼν ἐλεγκτέος ἐστίν. ἐνταῦ- 10 
ϑα δ᾽ οὐδετέρως αὐτῷ προσάγεταί τις ἔλεγχος" οὔτε 
γὰρ τῶν ἐν τοσούτῳ πλάτει γεωμετρική τις δύναιτ᾽ ἂν 
[εἶναι] ἀπόδειξις, οὔτ᾽ ἐν οἷς ἐπιχειρεῖ γεωμετρεῖν ὁμο-- 
λογουμένοις χρῆται λήμμασιν. ἀλλ᾽ ἑαυτῷ πλάσας. 

86 Βέλτιον δὲ περὶ τῆς τετάρτης λέγει μερίδος, προσ- 16 
τίϑησι δὲ καὶ [τὸ] τοῦ φιλαιτίου καὶ τοῦ μένοντος ἐπὶ 
τῶν αὐτῶν ὑποϑέσεων ἢ τῶν παραπλησίων. τοῦτο μὲν 
γὰρ ὀρϑῶς ἐπιτιμᾷ διότι μῆκος ὀνομάξει τῆς μερίδος 
ταύτης τὴν ἀπὸ Θαψάκου μέχρι “ἰγύπτου γραμμήν, 
ὥσπερ εἴ τις παραλληλογράμμου τὴν διάμετρον μῆκος 50 
αὐτοῦ φαίη οὐ γὰρ ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ παραλλήλου κεῖται 
ἥτε Θάψακος καὶ ἡ τῆς Αἰγύπτου παραλία, ἀλλ᾽ ἐπὶ 
διεστώτων πολὺ ἀλλήλων. ἐν δὲ τῷ μεταξὺ διαγώνιός 
πῶς ἄγεται καὶ λοξὴ ἡ ἀπὸ Θαψάκου εἰς Αἴγυπτον. 
τὸ δὲ ϑαυμάξειν, πῶς ἐθάρρησεν εἰπεῖν ξξακισχιλίων 36 
σταδίων τὸ ἀπὸ Πηλουσίου εἰς Θάψακον, πλειόνων 
ὄντων ἣ ὀκτακισχιλίων, οὐκ ὀρθῶς. λαβὼν γὰρ δι᾽ 
ἀποδείξεως μέν, ὅτι ὁ διὰ Πηλουσίου παράλληλος τοῦ 
διὰ Βαβυλῶνος πλείοσιν ἢ δισχιλίοις καὶ πεντακοσίοις 

σταδίοις νοτιώτερός ἐστι, κατ᾽ ᾿Ερατοσϑένη δὲ (ὡς 80 
οἴεται), διότι τοῦ διὰ Βαβυλῶνος ὃ διὰ τῆς Θαψάκου 
ἀρκτικώτερος τετρακισχιλίοις ὀκτακοσίοις, συμπέπτειν 
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φησὶ πλείους τῶν ὀκτακισχιλέων. πῶς οὖν κατ᾽ Ἐρα- 
τοσϑένη δείκνυται ἡ τοσαύτη ἀπόστασις τοῦ διὰ Βα- 
βυλῶνος παραλλήλου ἀπὸ τοῦ διὰ Θαψάκου, ξητῶ. ὅτι 
μὲν γὰρ ἀπὸ Θαψάκου ἐπὶ Βαβυλῶνα τοσοῦτον ἐστιν, 

5 εἴρηκεν ἐκεῖνος" ὅτι δὲ καὶ ἀπὸ τοῦ δι᾽ ἑκατέρου πα- 
ραλλήλου ἐπὶ τὸν διὰ ϑατέρου, οὐκ εἴρηκεν" οὐδὲ γάρ, 
ὅτι ἐπὶ ταὐτοῦ μεσημβρινοῦ ἐστιν ἡ Θάψακος καὶ ἡ 
Βαβυλών. τἀναντία γὰρ αὐτὸς ὁ Ἵππαρχος ἔδειξε κατ᾽ 
Ἐρατοσϑένη πλείοσιν ἢ χιλίοις σταδίοις συμβαίνειν 

10 ἀνατολικωτέραν εἷναι τὴν Βαβυλῶνα τῆς Θαψάκου. 
᾿ ἡμεῖς τε παρετίϑεμεν τὰς Ἐρατοσϑένους ἀποφάσεις, 

ἐν αἷς τὸν Τίγριν καὶ τὸν Εὐφράτην ἐγκυκλοῦσϑαι τήν 

τε Μεσοποταμίαν καὶ τὴν Βαβυλωνίαν, καὶ τὸ πλέον γε 

τῆς ἐγκυκλώσεως τὸν Εὐφράτην ποιεῖν" ἀπὸ γὰρ τῶν Ο. 89 
156 ἄρκτων ἐπὶ μεσημβρίαν ῥυέντα ἐπιστρέφειν πρὸς τὰς 

ἀνατολάς, ἐκπίπτειν δὲ ἐπὶ μεσημβρίαν. ἡ μὲν οὖν ἐπὶ 
μεσημβρίαν ἀπὸ τῶν ἄρκτων ὁδὸς ὡς ἂν μεσημβρινοῦ 
τινός ἐστιν, ἡ δ᾽ ἐπὶ τὰς ἀνατολὰς ἐπιστροφὴ καὶ ἐπὶ 
τὴν Βαβυλῶνα ἔκνευσίς τέ ἐστιν ἀπὸ τοῦ μεσημβρινοῦ 

40 καὶ οὐκ ἐπ᾽ εὐθείας διὰ τὴν ῥηϑεῖσαν ἐγκύκλωσιν. τὴν 
δέ γε ὁδὸν εἴρηκε τετρακισχιλίων καὶ ὀκτακοσίων στα-- 
δέων τὴν ἐπὶ Βαβυλῶνα ἀπὸ Θαψάκου παρὰ τὸν Εὐ- 
φράτην προσϑείς, καθάπερ ἐπίτηδες, τοῦ μή τινα εὐ-- 
ϑεῖαν αὐτὴν δέξασϑαι καὶ μέτρον τοῦ μεταξὺ δυεῖν 

46 παραλλήλων διαστήματος. μὴ διδομένου δὲ τούτου, 
κενόν ἐστι καὶ τὸ ἐφεξῆς δείκνυσθαι δοκοῦν, ὅτι συν-- 
ισταμένου ὀρϑογωνίου τριγώνου πρός τὲ Πηλουσίῳ 
καὶ Θαψάκῳ καὶ τῇ τομῇ τοῦ τε διὰ Πηλουσίου παραλ- 
λήλου καὶ τοῦ διὰ Θαψάκου μεσημβρινοῦ, μία τῶν 

80 περὶ τὴν ὀρϑήν, ἡ ἐπὶ τοῦ μεσημβρινοῦ, μείξων ἔσται 
τῆς ὑπὸ τὴν ὀρθήν, τῆς ἀπὸ Θαψάκου εἰς Πηλούσιον. 
κενὸν δὲ καὶ το συνάπτον τούτῳ, ἀπὸ μὴ συγχωρου- 
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μένου λήμματος κατασκεναξόμενον. οὐ γὰρ δὴ δίδοται 
τὸ ἀπὸ Βαβυλῶνος ἐπὶ τὸν διὰ Κασπίων πυλῶν με-- 
σημβρινὸν εἶναι διάστημα τετρακισχιλίων ὀκτακοσίων. 
ἐλήλεγκται γὰρ ὑφ᾽ ἡμῶν ἐκ τῶν μὴ συγχωρουμένων 
ὑπ᾽ ᾿Ερατοσϑένους κατεσκευακότα τοῦτο τὸν Ἵππαρ-ὃ, 
χον" ἵνα δ᾽ ἀνίσχυρον ἡ τὸ ὑπὸ ἐκείνου διδόμενον, 
λαβὼν τὸ εἶναι πλείους ἢ ἐννακισχιλίους ἐκ Βαβυλῶ- 
νος ἐπὶ τὴν ἐκ Κασπίων πυλῶν οὕτως ἀγομένην γραμ-- 
μήν, ὡς ἐκεῖνος εἴρηκεν, ἐπὶ τοὺς ὅρους τῆς Καρμα-- 
νίας. ἐδείκνυε τὸ αὐτό. 10 

81 Οὐ τοῦτο οὖν λεκτέον πρὸς τὸν ᾿Ερατοσϑένη,. 
ἀλλ᾽ ὅτι τῶν ἐν πλάτει λεγομένων καὶ μεγεϑῶν καὶ 
σχημάτων εἶναί τι δεῖ μέτρον καὶ ὅπου μὲν μᾶλλον 
ὅπου δὲ ἔλαττον, συγχωρητέον. ληφϑέντος γὰρ τοῦ 
τῶν ὁρῶν πλάτους τῶν ἐπὶ τὰς ἰσημερινὰς ἀνατολὰς 16 
ἐκτεινομένων τρισχιλίων σταδίων, ὁμοίως δὲ καὶ τοῦ 
τῆς ϑαλάττης τῆς μέχρι στηλῶν. μᾶλλον ἄν τις συγ- 
χωρήσειεν ὡς ἐπὶ μιᾶς γραμμῆς ἐξετάξεσϑαι τὰς πα-- 
ραλλήλους ἐκείνης ἐν τῷ αὐτῷ πλάτει ἀγομένας ἢ τὰς 
συμπιπτούσας, καὶ τῶν συμπιπτουσῶν τὰς ἐν αὐτῷ 30 
ἐκείνῳ τῷ πλάτει τὴν σύμπτωσιν ἐχούσας ἣ τὰς ἐκτός" 
ὡσαύτως καὶ τὰς διισταμένας μέχρι τοῦ μὴ ἐκβαίνειν 
τοῦ πλάτους ἢ τὰς ἐκβαινούσας, καὶ τὰς ἐν μείζονι 
μήκει μᾶλλον ἢ τὰς ἐν ἐλάττονι. καὶ γὰρ ἡ ἀνισότης 
τῶν μηκῶν συγκρύπτοιτ᾽ ἂν μᾶλλον καὶ ἡ ἀνομοιότης 35 

0.90 τῶν σχημάτων" οἷον ἐν τῷ πλάτει τοῦ Ταύρου παντὸς 
καὶ τῆς μέχρι στηλῶν ϑαλάττης, ὑποκειμένων τρισχι-- 
λέων σταδίων, νοεῖται ἔν τι παραλληλόγραμμον χωρίον, 
τὸ περιγράφον τό τε ὄρος ἅπαν καὶ τὴν λεχϑεῖσαν ϑά- 
λατταν. ἐὰν οὖν διέλῃς εἰς πλείω παραλληλόγραμμα 80 
τὸ μῆκος, καὶ τὴν διάμετρον ὅλου τε τούτου λάβῃς καὶ 
τῶν μερῶν, ῥᾷον ἂν ἡ τοῦ ὅλου διάμετρος ἡ αὐτὴ λο-- 
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γισϑείη τῇ κατὰ τὸ μῆκος πλευρᾷ ἥπερ ἡ ἐν τοῖς μέ- 
θεσι" καὶ ὅσῳ γ᾽ ἂν ἔλαττον ἡ τὸ παραλληλόγραμμον 
τὸ ληφϑὲν ἐν μέρει, τοσῷδε μᾶλλον τοῦτ᾽ ἂν συμβαί- 
γοί. ἢ τὸ γὰρ λοξότης τῆς διαμέτρου ἧττον ἀπελέγχεται 

δ καὶ ἡ ἀνισότης τοῦ μήκους ἐν τοῖς μεγάλοις, ὥστ᾽ οὐδ᾽ 
ἂν ὀκνήσειας ἐπ᾽ αὐτῶν τὴν διάμετρον εἰπεῖν μῆκος 
τοῦ σχήματος. ἐὰν οὖν τὴν διάμετρον λοξώσῃς μᾶλ- 
λον, ὥστε ἐχπεσεῖν ἔξω τῶν πλευρῶν ἑκατέρας ἢ τῆς 
γδ ἑτέρας. οὐκ ἂν ὁμοίως ἔτι ταῦτα συμβαίνοι" τοιοῦ- 

1οτον δή τι λέγω τὸ μέτρον τῶν ἐν πλάτει λεγομένων. 
ὁ δ᾽ ἀπὸ τῶν Κασπίων πυλῶν τὴν μὲν δι᾽ αὐτῶν τῶν 
ὀρῶν λαμβάνων ὡς ἂν ἐπὶ ταὐτοῦ παραλλήλου μέχρι 
στηλῶν ἀγομένην, τὴν δ᾽ ἀπονεύουσαν εἰς Θάψακον 
εὐθὺς ἔξω πολὺ τῶν ὀρῶν, καὶ πάλιν ἐκ Θαψάκου 

16 προσεχβάλλων ἄλλην μέχρι Αἰγύπτου τοσοῦτον ἐπι- 
λαμβάνουσαν πλάτος, εἶτα τῷ μήκει τῷ ταύτης κατα- 
μετρῶν τὸ τοῦ χωρίου μῆκος, διαμέτρῳ τετραγώνου 
καταμετρεῖν ἂν δόξειε τὸ τοῦ τετραγώνου μῆκος. ὅταν 
δὲ μηδὲ διάμετρος ἡ ἀλλὰ κεκλασμένη ἡ γραμμή, 

90 πολὺ μᾶλλον ἂν δόξειε πλημμελεῖν" κεκλασμένη γάρ 
ἐστιν ἡ ἀπὸ Κασπίων πυλῶν διὰ Θαψάκου πρὸς τὸν 
Νεῖλον ἀγομένη. πρὸς μὲν; Ἐφατοσϑένη ᾿ ταῦτα. 

Πρὸς δὲ τὸν Ἵππαρχον κἀκεῖνο, ὅτι ἐχρῆν, ὡς 88 
κατηγορίαν πεποίηται τῶν ὑπ᾽ ἐκείνου λεχϑέντων, 

45 οὕτω καὶ ἐπανόρϑωσίν τινα ποιήσασϑαι τῶν ἡμαρτη-- 
μένων ὅπερ ἡμεῖς ποιοῦμεν. ἐκεῖνος δ᾽ εἰ καί που 
τούτου πεφρόντικε, κελεύει ἡμᾶς τοῖς ἀρχαίοις πίναξι 
προσέχειν, δεομένοις παμπόλλῳ τινὶ μείξονος ἐπαν-- 
ορϑώσεως ἢ ὁ Ἐρατοσϑένους πίναξ προσδεῖται. καὶ 

δοτὸ ἐπιφερόμενον δ᾽ ἐπιχείρημα τῆς αὐτῆς ἔχεται μο-- 

1]. ροβί λογισϑείη : παράλληλός τε καὶ ἴση 
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χϑηρίας. λαμβάνει γὰρ ἐν λήμματι τὸ ἐκ τῶν μὴ διδο 
μένων κατασκευασϑέν, ὡς ἠλέγξαμεν ἡμεῖς, ὅτι Θα-- 
ψάκου Βαβυλὼν ἀνατολικωτέρα ἐστὶν οὐ πλείοσιν ἡ 
χιλίοις σταδίοις" ὥστ᾽ εἰ καὶ πάνυ συνάγεται τὸ πλείο-- 
σιν ἢ δισχιλίοις καὶ τετρακοσίοις σταδίοις ἀνατολικω-- 5 
τέραν αὐτὴν εἶναι ἐκ τῶν λεγομένων ὑπὸ τοῦ Ἐρα- 
τοσϑένους, ὅτι ἐπὶ τὴν τοῦ Τίγριδος διάβασιν, ἡ ̓4λέ- 
ξανδρος διέβη, ἀπὸ Θαψάκου ἐστὶ σύντομος σταδίων 

0.91 δισχιλίων τετρακοσίων, ὁ ὃὲ Τίγρις καὶ ὁ Εὐφράτης 
ἐγκυκλωσάμενοι τὴν Μεσοποταμίαν, τέως μὲν ἐπ᾽ 10 
ἀνατολὰς φέρονται, εἶτ᾽ ἐπιστρέφουσι πρὸς νότον καὶ 
πλησιάξουσι τότε ἀλλήλοις τε ἅμα καὶ Βαβυλῶνι, οὐ-- 
δὲν ἄτοπον συμβαίνει τῷ λόγῳ. 

80 Πλημμελεῖ δὲ καὶ ἐν τῷ ἑξῆς ἐπιχειρήματι, ἐν ᾧ 
συνάγειν βούλεται, ὅτι τὴν ἀπὸ Θαψάκου ἐπὶ Κασπίους 16 
πύλας ὁδόν, ἣν μυρίων σταδίων Ἐρατοσϑ νης εἴρηκεν, 
οὐκ ἐπ᾽ εὐθείας ἀναμεμετρημένην ὡς ἐπ᾽ εὐθείας πα- 
ραδίδωσι, τῆς εὐθείας πολὺ ἐλάττονος οὔσης. ἡ δ᾽ ἔφο-- 
δός ἐστιν αὐτῷ τοιαύτη. φησὶν εἶναι κατ᾽ Ἐρατοσϑένη 
τὸν αὐτὸν μεσημβρινὸν τόν τε διὰ τοῦ Κανωβικοῦ 30 
στόματος καὶ τὸν διὰ Κυανέων, διέχειν δὲ τοῦτον τοῦ 
διὰ Θαψάκου ἑξακισχιλίους τριακοσίους σταδίους, τὰς 

δὲ Κυανέας τοῦ Κασπίου ὄρους ἑξακισχιλίους ἑξξακοσί- 
ους, ὃ κεῖται κατὰ τὴν ὑπέρϑεσιν τὴν ἐπὶ τὸ Κάσπιον 
πέλαγος ἐκ Κολχίδος, ὥστε παρὰ τριακοσίους σταδίους 36 
τὸ ἴσον εἷναι διάστημα ἀπὸ τοῦ διὰ Κυανέων μεσημ- 
βοινοῦ ἐπέτε Θάψακον καὶ ἐπὶ τὸ Κάσπιον τρόπον δή 
τινα ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ μεσημβρινοῦ κεῖσϑαι τήν τε Θάψα- 
κον καὶ τὸ Κάσπιον" τούτῳ δ᾽ ἀκολουϑεῖν τὸ ἀφεστά-- 
ναι ἴδον τὰς Κασπίους πύλας Θαψάκου τε καὶ τοῦ 80 
Κασπίου, [τοῦ δὲ Κασπίου] πολὺ ἐλάττους ἀφεστάναι 
τῶν μυρίων, ὅσους φησὶν ἀφεστάναι Ἐρατοσϑένης τῆς 
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Θαψάκου, [τῆς Θαψάκου) ἄρα πολὺ ἐλάττους ἢ μυρίους 
ἀφεστάναι τοὺς ἐπ᾽ εὐθείας. κυκλοπορίαν ἄρα εἶναι 
τοὺς μυρίους, [οὕς] λογίζεται ἐκεῖνος ἐπ᾽ εὐθείας ἀπὸ 

Κασπίων πυλῶν εἰς Θάψακον. ἐροῦμεν δὲ πρὸς αὐτόν, 
6 ὅτιτοῦ Ἐρατοσϑένους ἐν πλάτει λαμβάνοντος [τὰς] εὐ-- 
ϑείας, ὅπερ οἰχεῖόν ἐστι γεωγραφίας. ἐν πλάτει δὲ καὶ 
τὰς μεσημβρινὰς καὶ τὰς ἐπὶ ἰσημερινὴν ἀνατολήν, 
ἐκεῖνος γεωμετρικῶς αὐτὸν εὐϑύνει καὶ ὡς ἂν δι᾽ ὁρ-- 
γάνων λάβοι τις τούτων ἕκαστον, οὐδὲ αὐτὸς δι᾽ ὁρ- 

10γάνων ἀλλὰ μᾶλλον στοχασμῷ λαμβάνων καὶ τὸ πρὸς 
ὀρϑὰς καὶ τὸ παραλλήλους. ἕν μὲν δὴ τοῦϑ᾽ ἁμάρ-- 
τημα᾿ ἕτερον δὲ τὸ μηδὲ τὰ κείμενα παρ᾽ ἐκείνῳ δια-- 
στήματα τίϑεσϑαι ὑπ᾽ αὐτοῦ, μηδὲ πρὸς ἐκεῖνα τὸν 
ἔλεγχον προσάγεσϑαι, ἀλλὰ πρὸς τὰ ὑπ᾽ αὐτοῦ πλατ- 

15 τόμενα. διόπερ πρῶτον μὲν ἐχείνου τὸ ἀπὸ τοῦ στό- 
ματος ἐπὶ Φᾶσιν εἰπόντος σταδίων ὀκτακισχιλίων, καὶ 
προσϑέντος τοὺς εἰς Διοσκουριάδα ἐνθένδε ἕξακο- 
σίους, τὴν δ᾽ ἀπὸ Διοσκουριάδος εἰς τὸ Κάσπιον ὑπέρ-- 
ϑεσιν ἡμερῶν πέντε, ἥτις κατ᾽ αὐτὸν Ἵππαρχον εἰκά-- 

90 ξεται λέγεσϑαι ὅσον χιλίων σταδίων. ὥστε τὴν σύμπα- 
σαν κατ᾽ Ἐρατοσϑένη κεφαλαιοῦσϑαι ἐννακισχιλίων 
ἑξακοσίων αὐτὸς συντέτμηκε καὶ φησὶν ἐκ μὲν Κυα- Ο. 98 
νέων εἰς Φᾶσιν πεντακισχιλίους ἑξακοσίους, εἰς δὲ 
Κάσπιον ἐνθένδε ἄλλους χιλίους" ὥστ᾽ οὐ κατ᾽ Ἐρα- 

96 τοὐσϑένη συμβαίνοι ἂν ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ πως μεσημβρι- 
νοῦ τό τε Κάσπιον εἶναι καὶ τὴν Θάψακον, ἀλλὰ κατ᾽ 
αὐτόν. φέρε δ᾽ οὖν κατ᾽ Ἐρατοσϑένη᾽ πῶς οὖν τούτῳ 
ἕπεται τὸ τὴν ἀπὸ τοῦ Κασπίου ἐπὶ Κασπίους πύλας 
ἴσην εἷναι τῇ ἀπὸ Θαψάκου ἐπὶ τὸ αὐτὸ δημεῖον; 

80 Ἐν δὲ τῷ δευτέρῳ ὑπομνήματι ἀναλαβὼν πάλιν 40" 
τὴν αὐτὴν ξήτησιν τὴν περὶ τῶν ὅρων τῶν κατὰ τὸν 
Ταῦρον. περὶ ὧν ἱκανῶς εἰρήκαμεν. μεταβαίνει πρὸς 
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τὰ βόρεια μέρη τῆς οἰκουμένης εἶτ᾽ ἐκτίέϑεται τὰ λε-- 
χϑέντα ὑπὸ τοῦ Ἐρατοσϑένους περὶ τῶν μετὰ τὸν Πόν- 
τον τόπων, ὅτι φησὶ τρεῖς ἄκρας ἀπὸ τῶν ἄρχτων κα- 
ϑήκειν" μίαν μὲν ἐφ᾽ ἧς ἡ Πελοπόννησος, δευτέραν 
δὲ τὴν Ἰταλικήν, τρίτην δὲ τὴν Διγυστικήν, ὑφ᾽ ὧν ὁ 
κόλπους ἀπολαμβάνεσϑαι τόν τε ᾿4δριατικὸν καὶ τὸν 
Τυρρηνικόν. ταῦτα δ᾽ ἐκϑέμενος κπαϑόλου πειρᾶται 
τὰ καϑ᾽ ἕκαστα περὶ αὐτῶν λεγόμενα ἐλέγχειν γεωμε-- 
τρικῶς μᾶλλον ἢ γεωγραφικῶς. ἔστι δὲ τοσοῦτον τῶν 

ἁμαρτανομένων ἐν αὐτοῖς ὑπὸ τοῦ Ἐρατοσθένους τὸ 10 
πλῆϑος, καὶ ὑπὸ Τιμοσϑένους τοῦ τοὺς λιμένας συγ- 

γράψαντος (ὃν ἐπαινεῖ μὲν ἐκεῖνος μάλιστα τῶν ἄλ- 
λων, διαφωνῶν δ᾽ ἐλέγχεται πρὸς αὐτὸν πλεῖστα), 
ὥστ᾽ οὐκ ἄξιον ἡγοῦμαι διαιτᾶν οὔτ᾽ ἐκείνους ἐπὶ το-- 
σοῦτον διαμαρτάνοντας τῶν ὄντων. οὔτε τὸν Ἵππαρ-- 15 
χον. καὶ γὰρ οὗτος τὰ μὲν παραλείπει τῶν ἡμαρτημέ- 
νῶν τὰ δ᾽ οὐκ ἐπανορϑοῖ, ἀλλ᾽ ἐλέγχει μόνον ὅτι 
ψευδῶς ἢ μαχομένως εἴρηται. αἰτιάσαιτο μὲν γὰρ καὶ 
τοῦτ᾽ ἂν ἴσως τις, ὅτι φησὶν ἄκρας τρεῖς τῆς Εὐρώπης, 
μίαν μὲν τιϑεὶς τὴν ἐφ᾽ ἧς ἡ Πελοπόννησος ἔχεὶ γάρ 30 
τι πολυσχιδές " καὶ γὰρ τὸ Σούνιον ἀκρωτηριάξει ὁμοί-- 
ὡς τῇ Μακωνικῇ, οὐ πολὺ ἧττον μεσημβρινώτερον ὃν 
τῶν Μαλεῶν καὶ κόλπον ἀπολαμβάνον ἀξιόλογον. 
καὶ ἡ Θρακία Χερρόνησος ἀπολαμβάνει πρὸς τὸ Σού- 
νιον τὸν τε Μέλανα κόλπον καὶ τοὺς ἐφεξῆς τοὺς Μα-- 35 
κεδονικούς. εἰ δ᾽ οὖν παρείημεν τοῦτο, καὶ τῶν δια- 
στηματωντὰ πλεῖστα φανερῶς ψευδογραφούμενα ἐλέγ-- 
χει τὴν ἀπειρίαν τῶν τόπων ὑπερβάλλουσαν καὶ οὐ 
δεομένην γεωμετρικῶν ἐλέγχων. ἀλλὰ φανερῶν καὶ 
αὐτόϑεν ἐκμαρτυρεῖσϑαι δυναμένων" οἷον ὅτι ἐξ Ἔπι-- 80 
δάμνου πρὸς τὸν Θερμαῖον κόλπον ἡ ὑπέρβασίς ἐστι 
πλειόνων ἢ δισχιλίων σταδίων. ὁ δ᾽ ἐνακοσίων φη-- 
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σέν" ἐκ δὲ ᾿4λεξανδρείας εἰς Καρχηδόνα ὑπὲρ μυρίους Ο. 98 
καὶ τρισχιλίους, οὐ πλείους ὄντας τῶν ἐννακισχιλίων, 
εἴπερ ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ μεσημβρινοῦ ἐστι κατὰ τοῦτον τῇ 
μὲν ̓ 4“λεξανδρείᾳ Καρία καὶ Ῥόδος, τῇ δὲ Καρχηδόνι 

6 ὁ πορϑμός. πάντες γὰρ ὁμολογοῦσι μὴ πλειόνων εἶναι 
τὸν ἐκ Καρίας ἐπὶ πορϑμὸν πλοῦν σταδίων ἡ ἐνα- 
κισχιλέων" ὅ τε μεσημβρινὸς: ἐν μεγάλῳ μέν τινι δια--᾿ 
στήματι λαμβανόμενος δοθείη ἂν ὁ αὐτὸς εἶναι τοσοῦ-- 
τον δυσμικώτερος πρὸς τὸν ἑωθινώτερον ὅσον ἡ Καρ- 

10 χηδών ἐστι τοῦ πορϑμοῦ πρὸς δύσει μᾶλλον, ἐν δὲ 
τετρακισχιλίοις σταδίοις ἔχει καταφανῆ τὸν ἔλεγχον. 

ὁ δὲ καὶ τὴν Ῥώμην τιϑεὶς ἐσὶ ταὐτοῦ μεσημβρινοῦ 
τὴν τοσοῦτον καὶ Καρχηδόνος δυσμικωτέραν, ὑπερ-- 
βολὴν οὐκ ἀπολείπει τῆς τῶν τόπων ἀπειρίας καὶ τού-- 

16 τῶν καὶ τῶν ἐφεξῆς πρὸς δύσιν μέχρι στηλῶν. 
Ἱππάρχῳ μὲν οὖν μὴ γεωγραφοῦντι ἀλλ᾽ ἐξετά-- 41 

ξοντι τὰ λεχϑέντα ἐν τῇ γεωγραφίᾳ τῇ Ἐρατοσϑένους 
οἰκεῖον ἦν ἐπὶ πλέον τὰ καϑ'᾽ ἕκαστα εὐθύνειν. ἡμεῖς 
δ᾽ ἐν οἷς μὲν κατορϑοῖ, τὸ πλέον δ᾽ ἔτι ὅπου καὶ πλημ- 

90 μελεῖ, τὸν καϑ᾽ ἕκαστα οἰκεῖον λόγον φήϑημεν δεῖν 
προσάγειν, τὰ μὲν ἐπανορϑοῦντες. ὑπὲρ ὧν δ᾽ ἀπο- 
λυόμενοι τὰς ἐπιφερομένας αἰτίας ὑπὸ τοῦ Ἱππάρχου, 
καὶ αὐτὸν τὸν Ἵππαρχον συνεξετάξομεν,. ὅπου τι φι-- 
λαιτίως εἴρηκεν. ἐν δὲ τούτοις ὁρῶντες ἤδη τὸν μὲν τε-- 

96 λέως παραπαίοντα. τὸν δὲ δικαίως ἐπικαλοῦντα, ἀρ- 
κεῖν ὑπολαμβάνομεν, ἂν ἐν αὐτῇ τῇ γεωγραφίᾳ τὰ 
ὄντα λέγοντες ἐπανορϑῶμεν αὐτόν. ἐφ᾽ ὧν γὰρ συν- 
εχῇ καὶ ἐπιπολάξοντά ἐστι τὰ ἁμαρτανόμενα, κρεῖτ-- 
τον μηδὲ μεμνῆσϑαι πλὴν εἰ σπάνιόν τι καὶ καϑόλου, 

80 ὅπερ πειρασόμεϑα ποιεῖν ἐν τοῖς καϑ᾽ ἕκαστα. καὶ νῦν 
δ᾽ εἰρήσθω ὅτι καὶ Τιμοσϑένης καὶ Ἐρατοσϑένης καὶ 
οἵ ἔτι τούτων πρότεροι τελέως ἠγνόουν τά τε Ἰβηρικὰ 
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καὶ τὰ Κελτικά, μυρίῳ δὲ μᾶλλον τὰ Γερμανικὰ καὶ τὰ 
Βρεττανικά, ὡς δ᾽ αὕτως τὰ τῶν Γετῶν καὶ Βασταρ- 
νῶν. ἐπὶ πολὺ δ᾽ ἀγνοίας ἐτύγχανον ἀφιγμένοι καὶ 
τῶν κατ᾽ Ἰταλίαν καὶ τὸν ᾿“δρίαν καὶ τὸν Πόντον καὶ 
τῶν ἐφεξῆς προσαρχτίων μερῶν" εἰ καὶ τὰ τοιαῦταδ 
ἴσως φιλαίτια. τοῦ γὰρ Ἐρατοσϑένους ἐπὶ τῶν πόρρω 
διεστηκότων τὰ παραδεδομένα φάσκοντος ἐρεῖν δια-- 
στήματα, μὴ διισχυριξομένου δὲ καὶ λέγοντος ὡς παρέ- 
λαβε, προστιϑέντος δ᾽ ἔστιν ὅπου τὰ ἐπ᾿ εὐϑείας μᾶλ-- 

0.94 λον καὶ ἧττον, οὐ δεῖ προσάγειν τὸν ἀκριβῆ ἔλεγχον 10 
τοῖς μὴ ὁμολογουμένοις πρὸς ἄλληλα διαστήμασιν" 
ὅπερ ποιεῖν πειρᾶται ὁ Ἵππαρχος ἔν τε τοῖς πρότερον 
λεχϑεῖσι καὶ ἐν οἷς τὰ περὶ τὴν Ὑρκανίαν μέχρι Βακ-- 
τρίων καὶ τῶν ἐπέκεινα ἐθνῶν ἐκτέϑεται διαστήματα, 
καὶ ἔτι τὰ ἀπὸ Κολχίδος ἐπὶ τὴν Ὑρκανία» θάλατταν. 15 
οὐ γὰρ ὁμοίως ἐπί τε τούτων ἐξεταστέον αὐτὸν καὶ ἐπὶ 
τῶν κατὰ τὴν ἤἠπειρῶτιν παραλίαν καὶ τοὺς ἄλλους τοὺς 
οὕτω γνωρίμους τόπους ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ἐπὶ τούτων γεω-- 
μετρικῶς, ὅπερ ἔφην, ἀλλὰ γεωγραφικῶς μᾶλλον. 
αἰτιασάμενος δ᾽ οὖν τινα τῶν Αὐϑιοπικῶν ἐπὶ τέλει 30 
τοῦ δευτέρου ὑπομνήματος τῶν πρὸς τὴν Ἐρατοσϑέ- 
νους γεωγραφίαν πεποιημένων. ἐν τῷ τρίτῳ φησὶ τὴν 
μὲν πλείω ϑεωρίαν ἔσεσθαι μαϑηματικήν, ἐπὶ ποσὸν 
δὲ καὶ γεωγραφικήν᾽ οὐδ᾽ ἐπὶ ποσὸν μέντοι δοκεῖ μοι 
ποιήσασϑαι γεωγραφικήν, ἀλλὰ πᾶσαν μαϑηματικήν, 35 
διδόντος καὶ τοῦ Ἐρατοσϑένους τὴν τοιαύτην πρόφα-- 
σιν. πολλαχοῦ γὰρ ἐκπίπτει πρὸς τὸ ἐπιστημονικώτε-- 
ρὸν τῆς προκειμένης ἱστορίας. ἐχπεσὼν δὲ οὐκ ἀκρι- 
βεῖς ἀλλ᾽ ὁλοσχερεῖς ποιεῖται τὰς ἀποφάσεις, τρόπον 
τινὰ ἐν μὲν τοῖς γεωγραφικοῖς μαϑηματικὸς ἐν δὲ 80 
τοῖς μαϑηματικοῖς γεωγραφικὸς ὦν. ὥστε πρὸς ἄμφω 
δίδωσιν ἀφορμὰς τοῖς ἀντιλέγουσιν. ἐν δὲ τούτῳ τῶ 
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ὑπομνήματι καὶ δικαίας καὶ οὗτος καὶ ὁ Τιμοσϑένης, 
ὥστ᾽ οὐδ᾽ ἡμῖν καταλείπεται συνεπισκοπεῖν, ἀλλ᾽ ἀρ- 
κεῖσϑαν τοῖς ὑπὸ τοῦ Ἱππάρχου λεχϑεῖσιν. 

Ἴδωμεν δὲ καὶ Ποσειδώνιον ἅ φησιν ἐν τοῖς περὶ ὦ 
5 ὠκεανοῦ" δοκεῖ γὰρ ἐν αὐτοῖς τὰ πολλὰ γεωγραφεῖν, 
τὰ μὲν οἰκείως τὰ δὲ μαϑηματικώτερον. οὐκ ἄτοπον 
οὖν ἔνια καὶ τῶν ὑπὸ τούτου λεγομένων διαιτῆσαι, τὰ 
μὲν νῦν τὰ δ᾽ ἐν τοῖς καϑ᾽ ἕκαστα ὡς ἂν ὑποπίπτῃ, 
μέτρου τινὸς ἐχομένους. ἔστιν οὖν τι τῶν πρὸς γεω- 

10γραφίαν οἰκείων τὸ τὴν γῆν ὅλην ὑποϑέσϑαι σφαι- 
ροειδῆ καϑάπερ καὶ τὸν κόσμον. καὶ τὰ ἄλλα παραδέ- 
ξασϑαι τὰ ἀκόλουϑα τῇ ὑποϑέδει ταύτῃ" τούτων δ᾽ 
ἐστὶ καὶ τὸ πεντάξωνον αὐτὴν εἶναι. 

Φησὶ δὴ ὁ Ποσειδώνιος τῆς εἰς πέντε ξώνας διαι-- ἃ 
1Ὁ ρέσεως ἀρχηγὸν γενέσϑαι Παρμενίδην. ἀλλ᾽ ἐκεῖνον 

μὲν σχεδὸν τι διπλασίαν ἀποφαίνειν τὸ πλάτος τὴν 
διακεκαυμένην ὑπερπίπτουσαν ἑκατέρων τῶν τροπι-- 
κῶν εἰς τὸ ἐκτὸς καὶ πρὸς ταῖς εὐκράτοις" ᾿Δριστοτέλη 
ὃς αὐτὴν καλεῖν τὴν μεταξὺ τῶν τροπικῶν, τὰς δὲ με-- 

90 ταξὺ τῶν τροπικῶν καὶ τῶν ἀρκτικῶν εὐκράτους. ἀμ-- 
φοτέροις δ᾽ ἐπιτιμᾷ δικαίως " διακεκαυμένην γὰρ λέ- Ο. 96 
γεσϑαι τὸ ἀοίκητον διὰ καῦμα᾽' τῆς δὲ μεταξὺ τῶν . 
τροπικῶν πλέον ἢ τὸ ἥμισυ τοῦ πλάτους οἰκήσιμόν 
ἐστιν ἐκ τῶν ὑπὲρ «Αἰγύπτου στοχαξομένοις “ἐϑιόπων, 

25 εἴπερ τὸ μὲν ἥμισυ τοῦ παντὸς πλάτους ἐστὶν ὃ διαιρεῖ 
ἐφ᾽ ἑκάτερα ὁ ἰσημερινός, τούτον δὲ τὸ μὲν ἀπὸ τῆς 
Συήνης, ἥπερ ἐστὶν ὅριον τοῦ ϑερινοῦ τροπικοῦ. εἰς 
Μερόην εἰσὶ πεντακισχίλιοι. τὸ δ᾽ ἐνθένδε ἕως [τοῦ] 
τῆς Κινναμωμοφόρου παραλλήλου, ὅσπερ ἐστὶν ἀρχὴ 

80 τῆς διακεκαυμένης, τρισχίλιοι. τοῦτο μὲν οὖν τὸ διά-- 

17. Ῥοβὶ διακεκαυμένην: τῆς μεταξὺ τῶν τροπικῶν 
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στημα πᾶν ἐστι μετρητόν, πλεῖταί τε γὰρ καὶ ὁδεύε- 
ται" τὸ δ᾽ ἑξῆς μέχρι τοῦ ἰσημερινοῦ λόγῳ δείκνυται 
κατὰ τὴν ὑπ ᾿Ερατοσϑένους γενομένην ἀναμέτρη-- 
σιν τῆς γῆς ὅτι ἐστὶ σταδίων ὀκτακισχιλίων ὀκτακο-- 
σίων" ὃν δὴ λόγον ἔχει τὰ μύρια ἑξακισχίλια ὀκτα-- ὁ 
κόσια πρὸς τὰ ὀκτακισχίλια ὀκτακόσια), τοῦτον ἂν ἔχοι 
τὸ μεταξὺ τῶν τροπικῶν διάστημα πρὸς τὸ τῆς δια-- 
κεκαυμένης πλάτος. κἂν τῶν νεωτέρων δὲ ἀναμετρή-- 
σεῶν εἰσάγηται ἡ ἐλαχίστην ποιοῦσα τὴν γῆν, οἵαν ὁ 
Ποσειδώνιος ἐγκρένει περὶ ὀκτωκαίδεκα μυριάδας οὖ-- 10 
σαν, περὶ ἡμισύ που ἀποφαίνει τὴν διακεκαυμένην 
τῆς μεταξὺ τῶν τροπικῶν ἢ μικρῷ τοῦ ἡμίσους μεί-- 
ξονα. ἴσην δὲ καὶ τὴν αὐτὴν οὐδαμῶς. τοῖς τε ἀρκτι-- 
κοῖς οὔτε παρὰ πᾶσιν οὖσιν οὔτε τοῖς αὐτοῖς παντα-- 
χοῦ τίς ἂν διορίξοι τὰς εὐκράτους, αἵπερ εἰσὶν ἀμε-- 16 
τάπτωτοι; τὸ μὲν οὖν μὴ παρὰ πᾶσιν εἶναι τοὺς ἀρκτι- 
κούς. οὐδὲν ἂν εἴη πρὸς τὸν ἔλεγχον" δεῖ γὰρ παρὰ 
τοῖς τὴν εὔκρατον οἰκοῦσιν εἶναι πᾶσι, πρὸς οὕσπερ 
καὶ λέγεται μόνους εὔκρατος. τὸ δὲ μὴ πανταχοῦ τὸν 
αὐτὸν τρόπον, ἀλλὰ μεταπίπτειν, καλῶς εἴληπται. 20 

Αὐτὸς δὲ διαιρῶν εἰς τὰς ξώνας πέντε μέν φησιν 
εἶναι χρησίμους πρὸς τὰ οὐράνια, τούτων δὲ περι- 
δκίους δύο τὰς ὑπὸ τοῖς πόλοις μέχρι τῶν ἐχόντων τοὺς 

τροπικοὺς ἀρκτικούς, ἑτεροσκίους δὲ τὰς ἐφεξῆς ταύ-- 
ταις δύο μέχρι τῶν ὑπὸ τοῖς τροπικοῖς οἰκούντων, ἀμ-- 35 
φίσκιον δὲ τὴν μεταξὺ τῶν τροπικῶν πρὸς δὲ τὰ ἀν-- 
ϑρώπεια ταῦτας τε καὶ δύο ἄλλας στενὰς τὰς ὑπὸ τοῖς 
τροπικοῖς. καϑ᾽ ἃς ἡμισύ πως μηνὸς κατὰ κορυφήν 
ἐστιν ὁ ἥλιος, δίχα διαιρουμένας ὑπὸ τῶν τροπικῶν. 
ἔχειν γάρ τι ἴδιον τὰς ξώνας ταύτας, αὐχμηράς τε ἰδίως 80 
καὶ ἀμμώδεις ὑπαρχούσας καὶ ἀφόρους πλὴν σιλφίου 
καὶ πυρωδῶν τινων καρπῶν συγκεκαυμένων᾽" ὄρη γὰρ 
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μὴ εἶναι πλησίον ὥστε τὰ νέφη προσπίπτοντα ὄμ- 
βρους ποιεῖν, μηδὲ δὴ ποταμοῖς διαρρεῖσϑαι" διόπερ Ο. 96 
οὐλότριχας καὶ οὐλόκερως καὶ προχείλους καὶ πλατύρ- 
ρινας γεννᾶσϑαι" τὰ γὰρ ἄχρα αὐτῶν συστρέφεσθϑαι" 

ὅ καὶ τοὺς ἐχϑυαφάγους δὲ κατὰ ταύτας τὰς ξώνας οἷ-- 
κεῖν. ὅτι δὲ ταῦτ᾽ ἴδια τῶν ξωνῶν τούτων, δηλοῦν φησὶ 
τὸ τοὺς νοτιωτέρους αὐτῶν ἔχειν τὸ περιέχον εὐκρα-- 
τότερον καὶ τὴν γῆν καρπιμωτέραν καὶ εὐυδροτέραν. 

Πολύβιος δὲ ποιεῖ ξώνας ἕξ. δύο μὲν τὰς τοῖς 8 
10 ἀρκτικοῖς ὑποπιπτούσας, δύο δὲ τὰς μεταξὺ τούτων 

τὸ καὶ τῶν τροπικῶν, [καὶ δύο τὰς μεταξὺ τούτων] καὶ 
τοῦ ἰσημερινοῦ. ἡ μὲν οὖν εἰς πέντε διαίρεσῖς δοκεῖ 
μοι καὶ φυσικῶς ἅμα καὶ γεωγραφικῶς εἰρῆσϑαι᾽" φυ-- 
σικῶς μέν, ὅτι καὶ πρὸς τὰ οὐράνια καὶ πρὸς τὴν τοῦ 

16 περιέχοντος κρᾶσιν" πρὸς μὲν τὰ οὐράνια, ὅτι τοῖς 
περισκίοις [καὶ τοῖς ἑτεροσκίοις] καὶ τοῖς ἀμφισκίοις 
οὕτως ἂν ἄριστα διοριξομένοις συνδιορέξεται καὶ τὰ 
περὶ τὴν ϑέαν τῶν ἄστρων, ὁλοσχερεῖ τινι μερισμῷ 
λαμβάνοντα τὴν ἐξάλλαξιν πρὸς δὲ τὴν τοῦ περιέχον-- 

οτος κρᾶσιν, ὅτι τῆς τούτον κράσεως πρὸς τὸν ἥλιον 
κρινομένης διαφοραὶ τρεῖς εἰσιν αἱ γενικώταται καὶ 
συντείνουσαι πρός τε τὰς τῶν ξῴων καὶ φυτῶν συστά- 

σεις καὶ τῶν ἄλλων Ἰἡμισυσταλεῖς τῶν ὑπὸ τῶ ἀέρι καὶ 
ἐν αὐτῷ ἐκείνῳ. ὑπερβολὴ ϑάλπους καὶ ἔλλειψις καὶ 

96 μεσότης. αὕτη δὲ τῷ εἰς τὰς ξώνας μερισμῷ λαμβάνει 
τὴν οἰκείαν διάκρισιν" αἴ τε γὰρ κατεψυγμέναι δύο τὴν 
ἔλλειψιν τοῦ ϑάλπους ὑπαγορεύουσιν εἰς μίαν τοῦ περι-- 
ἔχοντος φύσιν συναγόμεναι, αἴ τε εὔκρατοι παραπλη- 
σίως εἰς μέαν τὴν μεσότητα ἄγονται. εἰς δὲ τὴν λοιπὴν 

80 ἡ λοιπὴ μία καὶ διακεκαυμένη. ὅτι δὲ καὶ γεωγραφι- 
κός ἐστιν ὁ μερισμός, δῆλον' ξητεῖ γὰρ ἡ γεωγραφίατῆς 
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ἑτέρας τῶν εὐκράτων ἀφορίσαι τὸ οἰκούμενον ὑφ᾽ ἡμῶν 
τμῆμα. πρὸς δύσει μὲν οὖν καὶ ἀνατολῇ ϑάλαττά ἐστιν 
ἡ περατοῦσα,, πρὸς δὲ τὰ νότια καὶ τὰ βόρεια ὃ ἀήρ. 
μὲν μέσος εὔκρατος ὧν καὶ φυτοῖς καὶ ξῴοις, ὁ δ᾽ ἐφ᾽ 
ἑκάτερα δύσκρατος ὑπερβολῇ καὶ ἐλλείψει τοῦ ϑάλ- 5 
πους. εἰς δὲ τὰς τρεῖς διαφορὰς ταῦτας ἐδέησε τῆς εἰς 
πέντε ξώνας διαιρέσεως τῷ γὰρ ἰσημερινῷ τμηϑεῖσα 
δέχα ἡ σφαῖρα τῆς γῆς εἴς τε τὸ βόρειον ἡμισφαίριον, 
ἐν ᾧ ἡμεῖς ἐσμεν. καὶ τὸ νότιον ὑπέγραψε τὰς τρεῖς 
διαφοράς" τὰ μὲν γὰρ πρὸς τῷ ἰσημερινῷ καὶ τῇ δια-- 1ὸ 
κεκαυμένῃ ξώνῃ διὰ καῦμα ἀοίκητά ἐστι, τὰ δὲ πρὸς 
τῷ πόλα"διὰ ψῦχος, τὰ δὲ μέσα τὰ εὔκρατα καὶ τὰ οἱ- 
κήσιμα. ὁ δὲ τὰς ὑπὸ τοῖς τροπικοῖς προστιϑεὶς οὐκ 
ἀνὰ λόγον ταῖς πέντε ταύτας προστίϑησιν οὐδ᾽ ὁμοίᾳ 

6.97 χεχρημένας διαφορᾶ, ἀλλ᾽ ὡς ἂν εἰ καὶ ταῖς ἐθνικαῖς 15 
διαφοραῖς ἀπέφαινε ξώνας. ἄλλην μὲν τὴν «ὐϑιοπι-- 
κήν, ἄλλην δὲ τὴν Σκυϑικὴν καὶ Κελτικήν. τρίτην δὲ 
τὴν ἀνὰ μέσον. 

ῷ Ὁ δὲ Πολύβιος τοῦτο μὲν οὐκ εὖ τὸ ποιεῖν τινας 
ξώνας τοῖς ἀρχτικοῖς διοριξομένας, δύο μὲν τὰς ὑπο-- 30 
πιπτούσας αὐτοῖς δύο δὲ τὰς μεταξὺ τούτων καὶ τῶν 
τροπικῶν" εἴρηται γὰρ ὅτι τοῖς μεταπίπτουσι σημείοις 
οὐχ ὁριστέον τὰ ἀμετάπτωτα. οὐδὲ τοῖς τροπικοῖς δὲ 
τῆς διακεκαυμένης ὅροις χρηστέον καὶ [γὰρ] τοῦτ᾽ εἴ-- 
θηται. τὴν διακεκαυμένην μέντοι δίχα διαιρῶν πρὸς 35 
οὐ φαύλην ἐπίνοιαν φαίνεται κεκινημένος. πρὸς ἣν 
καὶ ὅλην δίχα διαιροῦμεν εὐφυῶς τὴν γὴν εἴς τε τὸ βό-- 
θειον ἡμισφαίριον καὶ τὸ νότιον τῷ ἰσημερινῷ᾽ δῆλον 
γὰρ ὅτι διαιρεῖται κατὰ ταύτην τὴν τομὴν καὶ ἡ διακε-- 
καυμένη, [καὶ] ποιεῖ τινα ἐπιτηδειότητα, ὥστε καὶ τὸ 80 
ἡμισφαίριον ἑκάτερον ἐξ ὅλων συντετάχϑαι τριῶν ξω-- 
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νῶν ὁμοιοειδῶν τῶν ἐν ϑατέρῳ. ἡ μὲν οὖν τοιαύτη 
τομὴ δέχεται τὴν εἰς ἕξ ξώνας διαίρεσιν, ἡ δ᾽ ἑτέρα οὐ 
πάνυ. εἰ γοῦν τῷ διὰ τῶν πόλων δίχα τέμνοις τὴν γῆν, 
οὐκ ἂν εἰκότως ἑκάτερον τῶν ἡμισφαιρίων, τό τε ἕσπέ- 

6 ρίον καὶ τὸ ἀνατολικόν. τέμνοις εἰς ξώνας ξξ, ἀλλὰ ἡ 
εἰς πέντε ἀρχοῦσα ἂν εἴη τὸ γὰρ ὁμοιοπαϑὲς τῶν 
τμημάτων ἀμφοτέρων τῆς διακεκαυμένης, ἃ ποιεῖ ὁ 
ἐσημερινός., καὶ τὸ συγκεῖσθαι περιττὴν καὶ περίεργον 
ἀποφαίνει τὴν τομήν, ὁμοιοειδῶν μὲν οὐσῶν καὶ τῶν 

10 εὐκράτων καὶ τῶν κατεψυγμένων, ἀλλ᾽ οὐ συγκειμέ- 
νῶν" οὕτως οὖν καὶ τὴν ὅλην γῆν ἐκ τῶν τοιούτων 
ἡμισφαιρίων ἐπινοουμένην ἀρκούντως ἂν εἰς πέντε 

,. διαιροίης. εἰ δ᾽, ὥσπερ Ἐρατοσϑένης φησίν, ἡ ὑπο- 
πίπτουσα τῷ ἐφημεριῶν: ἐστὶν εὔκρατορ, καϑάπερ καὶ 

16 Πολύβιος ὁμοδοξεῖ (προστύϑησι δ᾽ οὗτος καὶ διότι ὑψη- 

λοτάτη ἐστί" διόπερ καὶ κατομβρεῖται, τῶν βορείων 
νεφῶν κατὰ τοὺς ἐτησίας ἐκεῖ τοῖς ἀναστήμασι προσ-- 
πιπτόντων πλείστων). πολὺ κρεῖττον τρίτην εὔκρατον 
ταύτην ποιεῖν στενήν τινα, ἢ τὰς ὑπὸ τοῖς τροπικοῖς 

0 εἰσάγειν. συνηγορεῖ δὲ τούτοις καὶ τὰ τοιαῦτα, ὧν 
μέμνηται καὶ Ποσειδώνιος, τὸ ἐκεῖ τὰς μεταστάσεις 
ὀξυτέρας εἶναι τὰς εἰς τὰ πλάγια. ὡς δ᾽ αὕτως καὶ τὰς 
ἀπ᾽ ἀνατολῆς ἐπὶ δύσιν τοῦ ἡλίου" ὀξύτεραι γὰρ αἱ 
κατὰ μεγίστου κύκλου τῶν ὁμοταχῶν κινήσεων. 

2866 ἘΒνίσταται δ᾽ ὁ Ποσειδώνιος τῷ Πολυβίῳ, διότι 8 
. φησὶ τὴν ὑπὸ τῷ ἰσημερινῷ οἴκησιν ὑψηλοτάτην᾽ οὐ-- 
δὲν γὰρ εἶναι κατὰ τὴν σφαιρικὴν ἐπιφάνειαν ὕψος 
διὰ τὴν ὁμαλότητα, οὐδὲ δὴ ὀρεινὴν εἶναι τὴν ὑπὸ τῷ Ο. 98 
ἐσημερινῷ, ἀλλὰ μᾶλλον πεδιάδα ἰσόπεδόν πως τῇ ἐπι-- 

80 φανείᾳ τῆς ϑαλάττης᾽ τοὺς δὲ πληροῦντας τὸν Νεῖλον 
ὄμβρους ἐκ τῶν “ἰϑιοπικῶν ὀρῶν συμβαίνειν. ταῦτα 
δ᾽ εἰπὼν ἐνταῦϑα ἐν ἄλλοις συγχωρεῖ, φήσας ὑπονοεῖν 

5ΤΆΑΒΟ Ϊ. 9 
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ὄρη εἷναι τὰ ὑπὸ τῷ ἰσημερινῷ. πρὸς ἃ ἑκατέρωϑεν 
ἀπὸ τῶν εὐκράτων ἀμφοῖν προσπίπτοντα τὰ νέφη ποι-- 
εἶν τοὺς ὄμβρους. αὕτη μὲν οὖν ἡ ἀνομολογία φα-- 
νερά" ἀλλὰ καὶ δοϑέντος τοῦ ὀρεινὴν εἶναι τὴν ὑπὸ 
τῷ ἰσημερινῷ, ἄλλη τις ἀνακύπτειν ἂν δόξειεν" οἵδ 
γὰρ αὐτοὶ σύρρουν φασὶν εἷναι τὸν ὠκεανόν. πῶς οὖν 
ὄρη κατὰ μέδον ἱδρύουσιν αὐτόν; πλὴν εἰ νησους τι- 
νὰς βούλονται λέγειν. ὅπως δὲ [δή] ποτε τοῦτ᾽ ἔχει, τῆς 
γεωγραφικῆς μερέδος ἔξω πίπτει" δοτέον δ᾽ ἴσως τῷ 
προϑεμένῳ τὴν περὶ ὠκεανοῦ πραγματείαν ταῦτ᾽ ἐξε-- 10 
τάξειν. 

Μνησϑεὶς δὲ τῶν περιπλεῦσαι λεγομένων τὴν 4.- 
βύην, Ἡρόδοτον μὲν οἴεσϑαί φησιν ὑπὸ ΖἸαρείου πεμ--. 
φϑέντας τινὰς τελέσαι τὸν περίπλουν Ἡρακλείδην δὲ 
τὸν Ποντικὸν ἐν διαλόγῳ ποιεῖν ἀφιγμένον παρὰ Γέ- 1ὅ 
λωνι μάγον τινὰ περιπλεῦσαι φάσκοντα. ἀμάρτυρα δὲ 
ταῦτ᾽ εἶναι φήσας καὶ Εὔδοξόν τινα Κυξικηνὸν ϑεω- 
ρὸν καὶ σπονδοφόρον τοῦ τῶν Κορείων ἀγῶνος ἐλϑεῖν 
εἰς ἀἵγυπτον ἱστορεῖ κατὰ τὸν δεύτερον Εὐεργέτην" 
συσταϑῆναι δὲ καὶ τῷ βασιλεῖ καὶ τοῖς περὶ αὐτόν ..... 90 
καὶ μάλιστα κατὰ τοὺς ἀνάπλους τοῦ Νείλου, ϑαυμα-- 
στικὸν ὄντα τῶν τοπικῶν ἰδιωμάτων ἅμα καὶ οὐκ ἀπαί- 
δευτον. τυχεῖν δή τινα Ἰνδὸν κομισϑέντα ὡς τὸν βα-- 
σιλέα ὑπὸ τῶν φυλάκων τοῦ ᾿Δραβίου μυχοῦ, λεγόν- 
τῶν εὑρεῖν ἡμιϑανῆ καταχϑέντα μόνον ἐν νηΐ. τίς δ᾽ 35 
εἴη καὶ πόθεν ἀγνοεῖν μὴ συνιέντας τὴν διάλεκτον" 
τὸν δὲ παραδοῦναι τοῖς διδάξουσιν ἑλληνίζειν. ἐκμα-- 
ϑόντα δὲ διηγήσασϑαι διότι ἐκ τῆς Ἰνδικῆς πλέων πε-- 
ριπέσοι πλάνῃ καὶ σωϑείη δεῦρο τοὺς σύμπλους ἀπο-- 
βαλὼν λιμῷ ὑποληφϑέντα δὲ ὑποσχέσϑαι τὸν εἰς Ἶν-- 80 
δοὺς πλοῦν ἡγήσασϑαι τοῖς ὑπὸ τοῦ βασιλέως προχει-- 
ρισϑεῖσι" τούτων δὲ γενέσϑαι τὸν Εὔδοξον. πλεύ-- 
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σαντα δὴ μετὰ δώρων ἐπανελθεῖν ἀντιφορτισάμενον 
ἀρώματα καὶ λίϑους πολυτελεῖς, ὧν τοὺς μὲν καταφέ- 
ρουσιν οἷ ποταμοὶ μετὰ τῶν ψήφων. τοὺς δ᾽ ὀρυχτοὺς 
εὑρίσκουσι πεπηγότας ἐξ ὑγροῦ, καϑάπερ τὰ κρυσταλ-- Ο. 99 

5 λινὰα παρ᾽ ἡμῖν διαψευσϑῆναι δὲ τῶν ἐλπίδων" ἀφε- 
λέσϑαι γὰρ αὐτὸν ἅπαντα τὸν φόρτον τὸν Εὐεργέτην. 
τελευτήσαντος δ᾽ ἐκείνου τὸν βίον, Κλεοπάτραν τὴν 
γυναῖχα διαδέξασϑαι τὴν ἀρχήν᾽ πάλιν οὖν καὶ ὑπὸ 
ταύτης πεμφϑῆναι τὸν Εὔδοξον μετὰ μείζονος παρα- 

10 σκευῆς. ἐπανιόντα δ᾽ ἀνέμοις παρενεχϑῆναι ὑπὲρ τὴν 
“ὐἰϑιοπίαν: προσφερόμενον δέ τισι τόποιρ ἐξοικειοῦ-- 
σϑαι τοὺς ἀνθρώπους μεταδόσει σιτίων τε καὶ οἴνου 

καὶ παλαϑίέδων, ὧν ἐκείνοις οὐ μετῆν, ἀντὶ δὲ τούτων. 
ὑδρείας τε τυγχάνειν καὶ καϑοδηγίας, ἀπογράφεσϑαί 

15τὲ τῶν ῥημάτων ἔνια. εὑρόντα δ᾽ ἀκρόπρῳρον ξύλι-- 
νὸν ἐκ ναυαγίου ἵππον ἔχον ἐγγεγλυμμένον, πυϑόμε-- 
νον ὡς ἀπὸ τῆς ἑσπέρας πλεόντων τινῶν εἴη τὸ ναυά-- 
ψΊιον τοῦτο, κομίζειν αὐτὸ ἀναστρέψαντα πρὸς τὸν οἵ- 
κεῖον πλοῦν. σωθέντα δ᾽ εἰς «Δἴγυπτον, οὐκέτι τῆς 

40 Κλεοπάτρας ἡγουμένης ἀλλὰ τοῦ παιδός, ἀφαιρεϑῆ-. 
ναι πάλιν πάντα: φωραϑῆναι γὰρ νενοσφισμένον 
πολλά. τὸ δ᾽ ἀκρόπρῳρον προφέροντα εἰς τὸ ἐμπόριον 
δεικνύναι τοῖς ναυκλήροις. γνῶναι δὲ Γαδειριτῶν ὄν 
τούτων γὰρ τοὺς μὲν ἐμπόρους μεγάλα στέλλειν πλοῖα, 

56 τοὺς δὲ πένητας μικρά, ἃ καλεῖν ἵππους ἀπὸ τῶν ἐν 
ταῖς πρῴραις ἐπισήμων τούτοις δὲ πλεῖν μέχρι τοῦ 
“έξου ποταμοῦ περὶ τὴν Μαυρουσίαν ἁλιευομένους. 
ἀλλὰ τῶν δὴ ναυκλήρων τινὰς γνωρέσαι τὸ ἀκρόπρῳ- 
ρον ἑνὸς τῶν ἀπὸ τοῦ Μίξου ποταμοῦ πορρώτερον 

80 πλευσάντων καὶ μὴ σωϑέντων ὑπάρξαν. ἐκ δὲ τούτου 
συμβαλόντα τὸν Εὔδοξον ὡς δυνατὸς εἴη ὁ περίπλους 
ὁ Διβυκός, πορευϑέντα οἴκαδε τὴν οὐσίαν τ ωμό 
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πᾶσαν ἐξορμῆσαι. καὶ πρῶτον μὲν εἰς Δικαιάρχειαν, 
εἶτ᾽ εἰς Μασσαλίαν ἐλϑεῖν καὶ τὴν ἑξῆς παραλίαν μέχρι 
Γαδείρων, πανταχοῦ δὲ διακωδωνίξοντα ταῦτα καὶ 
χρηματιξόμενον κατασκευάσασθαι πλοῖον μέγα καὶ 
ἐφόλκια δύο λέμβοις λῃστρικοῖς ὅμοια, ἐμβιβάσαι τε 
μουσικὰ παιδιδκάρια καὶ ἰατροὺς καὶ ἄλλους τεχνίτας, 
ἔπειτα πλεῖν ἐπὶ τὴν Ἰνδικὴν μετέωρον ξεφύροις συνε-- 
χέσι. καμνόντων δὲ τῷ πλῷ τῶν συνόντων, ἄκοντα 
ἐπουρίδαι πρὸς γῆν δεδοικότα τὰς πλημμυρίδας καὶ 
τὰς ἀμπώτεις. καὶ δὴ καὶ συμβῆναι ὅπερ ἐδεδίει" κα-- 10 
ϑίσαι γὰρ τὸ πλοῖον, ἡσυχῆ δέ, ὥστε μηδ᾽ ἀϑροῦν δια- 
λυϑῆναι, ἀλλὰ φϑῆναι τὰ φορτία σωϑέντα εἰς γῆν καὶ 
τῶν ξύλων τὰ πλεῖστα ἐξ ὧν τρίτον λέμβον συμπη- 
ξάμενον πεντηκοντόρῳ πάρισον πλεῖν, ἕως ἀνθρώ- 

ΟΙούποις συνέμιξε τὰ αὐτὰ ῥήματα φϑεγγομένοις, ἅπερ 18 
πρότερον ἀπεγέγραπτο" ἅμα δὲ τοῦτό τε γνῶναι ὅτι 
οἱ ἐνταῦϑα ἄνθρωποι ὁμοεϑνεῖς εἶεν τοῖς «ὐθίοψιν 
ἐκείνοις, καὶ ὅτι ὁμοροῖεν τῇ Βόγου βασιλείᾳ. ἀφέντα 
δὴ τὸν ἐπὶ Ἰνδοὺς πλοῦν ἀναστρέφειν" ἐν δὲ τῷ παραά-- 
πλῳ νῆσον εὔυδρον καὶ εὔδενδρον ἐρήμην ἰδόντα ση-- 30 
μειώσασϑαι" σωθέντα δὲ εἰς τὴν Μαυρουσίαν, διαϑέ- 
μενον τοὺς λέμβους πεξῇ κομισϑῆναι πρὸς τὸν Βόγον 
καὶ συμβουλεύειν αὐτῷ τὴν ναυστολίαν ἐπανελέσϑαι ᾿ 
ταύτην, ἰσχῦσαι δ᾽ εἰς τἀναντία τοὺς φίλους ὑποτεί- 

νοντας φόβον μὴ συμβῇ τὴν χώραν εὐεπιβούλευτον γε-- 36 
νέσϑαι, δειχϑείδης παρόδου τοῖς ἔξωϑεν ἐπιστρατεύειν 
ἐθέλουσιν. ὡς δ᾽ ἐπύϑετο λόγῳ μὲν πεμπόμενον ἕαυ-- 
τὸν ἐπὶ τὴν ἀναδειχϑεῖσαν ναυστολίαν, ἔργῳ δ᾽ ἐκτεθη-- 
σόμενον εἰς ἐρήμην τινὰ νῆσον, φυγεῖν εἰς τὴν Ῥωμαίων 
ἐπικράτειαν κἀκεῖθεν εἰς τὴν Ἰβηρέαν διᾶραι. πάλεν 80 
δὲ κατασκευασάμενον στρογγύλον πλοῖον καὶ μακρὸν 
πεντηκόντορον, ὥστε τῷ μὲν πελαγίζειν τῷ δὲ πειρᾶ-- 
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σϑαι τῆς γῆς. ἐνθέμενον γεωργικὰ ἐργαλεῖα καὶ σπέρ-- 
ματα καὶ οἰκοδόμους δρμῆσαι πρὸς τὸν αὐτὸν περί- 
πλουν. διανοούμενον, εἰ βραδύνοιτο ὁ πλοῦς. ἐνδια-- 
χειμάσαι τῇ προεσχεμμένῃ νήσῳ, καὶ σπείραντα καὶ 

6 ἀνελόμενον τοὺς καρποὺς τελέσαι τὸν ἐγνωσμένον ἐξ 
ἀρχῆς πλοῦν. 

ἡ γὼ μὲν οὖν“" φησί, μέχρι [δεῦρο] τῆς περὶ τὸν ὁ 
Εὔδοξον ἱστορίας ἤκω᾽ τί δ᾽ ὕστερον συνέβη τοὺς ἐκ 
εοἴΓαδείρων καὶ τῆς Ἰβηρίας εἰκὸς εἰδέναι.“ς ἐκ πάντων 

10 δὴ τούτων φησὶ δείκνυσϑαι διότι ἡ οἰκουμένη κύκλῳ 
περιρρεῖται τῷ ὠκεανῷ" ..οὐ γάρ μιν δεσμὸς περιβάλ-- 
οολεται ἠπείροιο, ἀλλ᾽ ἐς ἀπειρεσίην κέχυται" τό μιν οὔτι 
οἰαένει.“ς ϑαυμαστὸς δὴ κατὰ πάντα ἐστὶν ὁ Ποσει-- 
δώνιος, τὸν μὲν τοῦ μάγου περίπλουν, ὃν Ἡρακλείδης 

16 εἶπεν, ἀμάρτυρον νομίσας, καὶ αὐτῶν τῶν ὑπὸ Ζία-- 
θείου πεμῳφϑέντων, ὃν Ἡρόδοτος ἱστορεῖ, τὸ δὲ Βερ-- 
γαῖον διήγημα τοῦτο ἐν πίστεως μέρει τιϑείς. εἴϑ᾽ ὑπ᾽ 
αὐτοῦ πεπλασμένον εἴτ᾽ ἄλλων πλασάντων πιστευ- 
ϑέν. τίς γὰρ ἡ πιϑανότης πρῶτον μὲν τῆς κατὰ τὸν 

90 Ἰνδὸν περιπετείας; ὁ γὰρ ᾿ράβιος κόλπος ποταμοῦ 
δίκην στενός ἐστι καὶ μακρὸς [πεντακισχιλίους] ἐπὶ μυ-- 
φέοις που σταδέους μέχρι τοῦ στόματος, καὶ τούτου 
στενοῦ παντάπασιν ὄντος" οὐκ εἰκὸς δ᾽ οὔτ᾽ ἔξω που 
τὸν πλοῦν ἔχοντας εἰς τὸν κόλπον παρωσϑῆναι τοὺς 

46 Ἰνδοὺς κατὰ πλάνην (τὰ γὰρ στενὰ ἀπὸ τοῦ στόματος 
δηλώσειν ἔμελλε τὴν πλάνην), οὔτ᾽ εἰς τὸν κόλπον᾽ 
ἐπίτηδες καταχϑεῖσιν ἔτι πλάνης ἦν πρόφασις καὶ ἀνέ- 

μων ἀστάτων. λιμῷ τε πῶς περιεῖδον ἅπαντας ἀπολ- Ο.10] 
λυμένους σφᾶς πλὴν ἕνός ; περιγενόμενός τε πῶς ἴχα--: 

80 νὸς ἦν μόνος κατευϑύνειν τὸ πλοῖον οὐ μικρὸν ὃν τά 
γε τηλικαῦτὰ πελάγη διαίρειν δυνάμενον; τίς δ᾽ ἡ ὀξυ--᾿ 
μάϑεια τῆς διαλέκτου, ἀφ᾽ ἧς ἱκανὸς ἦν πεῖσαι τὸν βα- 
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σιλέα, ὡς δυνάμενος τοῦ πλοῦ καϑηγήσασϑαι; τίς δ᾽ 
ἡ σπάνις τῷ Εὐεργέτῃ τῶν τοιούτων καϑηγεμόνων, 
ἤδη γνωριξομένης ὑπὸ πολλῶν τῆς ταύτῃ ϑαλάττης; 
ὁ δὲ δὴ σπονδοφόρος καὶ ϑεωρὸς τῶν Κυξικηνῶν πῶς 
ἀφεὶς τὴν πόλιν εἰς Ἰνδοὺς ἔπλει; πῶς δὲ ἐπιστεύϑη δ᾽ 
τηλικαύτην χρείαν; πῶς δ᾽ ἐπανιὼν ἀφαιρεϑεὶς πάντα 
παρὰ τὴν ἐλπίδα καὶ ἀτιμωϑεὶς ἔτι μείξονα ἐπιστεύϑη 
παρασκευὴν δώρων; ἐπανιὼν δὲ καὶ παρενεχϑ εὶς εἰς 
τὴν Αἰϑιοπίαν τένος χάριν ἢ τὰς διαλέκτους ἀπεγρά-- 
φετο, ἢ τὸ ἀκρόπρῳρον ἐπυνϑάνετο τῆς ἁλιάδος πό-- 10 
ϑεν ἐκπέσοι; τὸ γὰρ μαϑεῖν δτι ἀπὸ δύσεως πλεόντων 
ἦν ναυάγιον οὐδενὸς ἔμελλεν ὑπάρξειν σημεῖον. ἐπεὶ 
καὶ αὐτὸς ἔμελλεν ἀπὸ δύσεως πλεῖν κατὰ τὴν ἐπάνο--: 
δον. ἐλϑὼν δ᾽ οὖν εἰς ̓ 4λεξάνδρειαν, φωραϑεὶς ὡς νε-- 
νοσφισμένος πολλά, πῶς οὐκ ἐκολάσϑη, ἀλλὰ καὶ πε-- 16 
οιῇἥει τοὺς ναυκλήρους διαπυνθϑανόμενος, δεικνὺς ἅμα 
τὸ ἀκρόπρῳρον; ὁ δὲ γνωρίσας οὐχὶ ϑαυμαστός; ὁ δὲ 
πιστεύσας οὐ ϑαυμασιώτερος καὶ κατ ἐλπίδα τοιαύτην 
ἐπανιὼν εἰς τὴν οἰκείαν καὶ μετοικισμὸν ἐκεῖϑεν ποιη-- 
σάμενος εἰς τὰ ἔξω στηλῶν; ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ἐξὸν ἦν ἄνευ 90 
προστάγματος ἐξ ᾿4λεξανδρείας ἀνάγεσϑαι, καὶ ταῦτα 
νενοσφισμένῳ βασιλικὰ χρήματα. οὐδέ γε λαϑεῖν ἐκ- 
πλεύσαντα ἐνεδέχετο τοσαύτῃ φρουρᾷ κεκλεισμένου 
τοῦ λιμένος καὶ τῶν ἄλλων ἐξόδων, ὅσην καὶ νῦν ἔτι δια- 
μένουσαν ἔγνωμεν ἡμεῖς ἐπιδημοῦντες τῇ .4λεξανδρδίᾳ 95 
πολὺν χρόνον, καίτοι τὰ νῦν πολὺ ἀνεῖται, Ῥωμαίων 
ἐχόντων αἱ βασιλικαὶ δὲ φρουραὶ πολὺ ἦσαν πικρότε-- 
ραι. ἐπειδὴ δὲ καὶ ἀπῆρεν εἰς τὰ Γάδειρα καὶ ναυπηγη-- 
σάμενος ἔπλει βασιλικῶς, διαλυϑέντος αὐτῷ τοῦ πλοί-- 
ου, πῶς μὲν ἐναυπηγήσατο τρίτον λέμβον ἐν τῇ ἐρήμῳ ; 80 
πῶς δὲ πλέων πάλιν καὶ εὑρὼν τοὺς ἑσπερίους “19{0-- 
σας τοῖς ἑῴοις ὁμογλώττους οὐκ ὠρέχϑη διανύσαι τὸν 
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ἑξῆς πλοῦν, οὕτω χαῦνος ὧν πρὸς τὸ φιλέκδημον, μι- 
κρὸν ἔχειν ἐλπίσας λοιπὸν τὸ ἄγνωστον. ἀλλ᾽ ἀφεὶς. 

ταῦτα τῆς διὰ Βόγου ναυστολίας ἐπεϑύμησε; πῶς δ᾽ 
ἔγνω τὴν λάϑρα κατ᾽ αὐτοῦ συνισταμένην ἐπιβουλήν; ΟΙΟΣ 

6 τί δὲ τοῦτ᾽ ἦν τῷ Βόγῳ πλεονέκτημα ὁ τἀνθρώπου 
ἀφανισμός, ἐξὸν ἄλλως ἀποπέμψασϑαι; γνοὺς δὲ τὴν 
ἐπιβουλὴν πῶς ἔφϑη φυγὼν εἰς ἀσφαλεῖς τόπους; ἔκα-- 
στον γὰρ τῶν τοιούτων οὐκ ἀδύνατον μέν, ἀλλὰ χα- 
λεπὸν καὶ σπανίως γινόμενον μετὰ τύχης τινός" τῷ δ᾽ 

10 εὐτυχεῖν ἀεὶ συνέβαινεν εἰς κινδύνους καϑισταμένῳ 
συνεχεῖς. πῶς δ᾽ οὐκ ἔδεισεν ἀποδρὰς τὸν Βόγον πλεῖν 
πάλιν παρὰ τὴν Διβύην σὺν παρασκευῇ δυναμένῃ 
συνοικίσαι νῆσον; οὐ πολὺ οὖν ἀπολείπεται ταῦτα 
τῶν Πυϑέου καὶ Εὐημέρου καὶ ᾿ἀντιφάνους ψευσμά- 

Ἰάτων. ἀλλ᾽ ἐκείνοις μὲν συγγνώμη τοῦτ᾽ αὐτὸ ἐπιτη-- 
δεύουσιν, ὥσπερ τοῖς ϑαυματοποιοῖς" τῷ δ᾽ ἀποδει-- 
κτικῷ καὶ φιλοσόφῳ, σχεδὸν δέ τι καὶ περὶ πρωτείων 
ἀγωνιξομένῳ., τίς ἂν συγγνοίη; ταῦτα μὲν οὖν οὐκ εὖ. 

Τὸ δὲ ἐξαίρεσϑαι τὴν γῆν ποτε καὶ ἱξήματα λαμ-- 6 
40 βάνειν καὶ μεταβολὰς τὰς ἐκ τῶν δεισμῶν καὶ τῶν ἄλ-- 

λων τῶν παραπλησίων, ὅσα. διηριϑμησάμεϑα καὶ 
ἡμεῖς, ὀρϑῶς κεῖται παρ᾽ αὐτῷ᾽ πρὸς ὃ καὶ τὸ τοῦ 
Πλάτωνος εὖ παρατίϑηαιν, ὅτι ἐνδέχεται καὶ μὴ πλά- 
σμα εἶναι τὸ περὶ τῆς νήσου τῆς ᾿ἀτλαντέδος., περὶ ἧς 

36 ἐκεῖνος ἱστορῆσαι Σόλωνά φησι πεπυσμένον παρὰ 
τῶν Αἰγυπτίων ἱερέων. ὡς ὑπάρχουσά ποτε ἀφανι--: 
σϑείη, τὸ μέγεϑος οὐκ ἐλάττων ἠπείρου καὶ τοῦτο οἵ- 
ται βέλτιον εἶναι λέγειν ἢ διότι ὁ πλάσας αὐτὴν ἠφά- 
νιόεν, ὡς ὁ ποιητὴς τὸ τῶν ᾿4χαιῶν τεῖχορ. εἰκάξει 

80 δὲ καὶ τὴν τῶν Κίμβρων καὶ τῶν συγγενῶν ἐξανά- 
στασιν ἐκ τῆς οἰκείας [κατὰ λῃστείαν] γενέσϑαι, οὐ 
κατὰ ϑαλάττης ἔφοδον ἀϑρόαν συμβᾶσαν. ὑπονοεὶ δὲ 



186 ; --8Β -- 

τὸ τῆς οἰκουμένης μῆκος ἑπτά που μυριάδων σταδίων 
ὑπάρχον ἥμισυ εἶναι τοῦ ὅλον κύκλου καϑ᾽ ὃν εἴλη-- 
πται, ὥστε (φησίν) ἀπὸ τῆς δύσεως εὕρῳ πλέων ἐν το-- 
σαύταις μυριάσιν ἔλϑοι ἂν εἰς Ἰνδούς. 

Ἐπιχειρήσας δὲ αἰτιᾶσϑαι τοὺς οὕτω τὰς ἠπείρους δ 
διορέδαντας, ἀλλὰ μὴ παραλλήλοις τισὶ τῷ ἰσημερινῷ, 
δι᾿ ὧν ἔμελλον ἐξαλλάξεις δεέίκνυσϑαι ξῴων τε καὶ φυ-- 
τῶν καὶ ἀέρων, τῶν μὲν τῇ κατεψυγμένῃ συναπτόντων 
τῶν δὲ τῇ διακεκαυμένῃ, ὥστε οἷονεὶ ξώνας εἶναι τὰς 
ἠπείρους, ἀνασκευάζξει πάλιν καὶ ἐν ἀναλύσει δίκης γέ- 10 
νεται, ἐπαινῶν πάλιν τὴν οὖσαν διαίρεσιν, ϑετικὴν 
ποιούμενος τὴν ξήτησιν πρὸς οὐδὲν χρησίμως. αἱ γὰρ 
τοιαῦται διατάξεις οὐκ ἐκ προνοίας γένονται, καϑάπερ 
οὐδὲ αἵ κατὰ τὰ ἔθνη διαφοραί, οὐδ᾽ αἵ διάλεκτοι, ἀλλὰ 

0.108 κατὰ περίπτωσιν καὶ συντυχίαν καὶ τέχναι δὲ καὶ δυ-- 15 
νάμεις καὶ ἐπιτηδεύσεις ἀρξάντων τινῶν κρατοῦσιν 
αἷ πλείους ἐν ὁποιῳοῦν κλίματι. ἔστι δέτι καὶ παρὰ τὰ 
κλίματα, ὥστε τὰ μὲν φύσει ἐστὶν ἐπιχώριά τισι τὰ δ᾽ 
ἔϑει καὶ ἀσκήσει. οὐ γὰρ φύσει ᾿4ϑηναῖοι μὲν φιλόλο-- 
γοι, “ακεδαιμόνιοι δ᾽ οὔ καὶ οἵ ἔτι ἐγγυτέρω Θηβαῖοι, 30 
ἀλλὰ μᾶλλον ἔϑει" οὕτως οὐδὲ Βαβυλώνιοι φιλόσοφοι 
φύσει καὶ Αἰγύπτιοι, ἀλλ᾽ ἀσκήσει καὶ ἔϑει" καὶ ἴπ-- 
πῶν δὲ καὶ βοῶν ἀρετὰς καὶ ἄλλων ξῴων οὐ τόποι μό-- 
νον, ἀλλὰ καὶ ἀσκήσεις ποιοῦσιν. ὁ δὲ συγχεῖ ταῦτα" 
ἐπαινῶν δὲ τὴν τοιαύτην διαίρεσιν τῶν ἠπείρων, οἵα 38 
νῦν ἐστι, παραδείγματι χρῆται τῷ τοὺς Ἰνδοὺς τῶν 
Αἰθιόπων διαφέρειν τῶν ἐν τῇ Διβύῃ" εὐερνεστέρους 
γὰρ εἶναι καὶ ἧττον ἔψεσϑαι τῇ ξηρασίᾳ τοῦ περιέχον- 
τος διὸ καὶ Ὅμηρον πάντας λέγοντα “ἐθίοπας δέχα 
διελεῖν ..οῖ μὲν δυσομένου Ὑπερίονος, οἵ δ᾽ ἀνιόντος," 80 
Κράτητα δ᾽ εἰσάγοντα τὴν ἑτέραν οἰκουμένην, ἣν οὐκ 
οἷδεν Ὅμηρος; δουλεύειν ὑποθέσει" καὶ ἔδει (φησῶ 
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μεταγράφειν οὕτως ,»ὐἠμὲν ἀπερχομένου Ὑπερίονος, "“ 
οἷον ἀπὸ τοῦ μεσημβρινοῦ περικλίνοντορ. 

Πρῶτον μὲν οὖν οἵ πρὸς Αἰγύπτῳ Αἰϑίοπες καὶ 8 
αὐτοὶ δίχα διαιροῦνται" οἵ μὲν γὰρ ἐν τῇ ̓ Α4σία εἰσὶν 

5 οἵ δ᾽ ἐν τῇ Διβύῃ, οὐδὲν διαφέροντες ἀλλήλων. ἔπειθ᾽ 
Ὅμηρος οὐ διὰ τοῦτο διαιρεῖ τοὺς Αἰθίοπας. ὅτι τοὺς 
Ἰνδοὺς ἤδει τοιούτους τινὰς τοῖς σώμασιν (οὐδὲ γὰρ 
ἀρχὴν εἰδέναι τοὺς ᾿Ινδοὺς εἰκὸς Ὅμηρον, ὅπου γε 
οὐδ᾽ ὁ Εὐεργέτης κατὰ τὸν Εὐδόξειον μῦϑον ἤδει τὰ 

Ἰοκατὰ τὴν Ἰνδικήν, οὐδὲ τὸν πλοῦν τὸν ἐπ᾽ αὐτήν), 
ἀλλὰ μᾶλλον κατὰ τὴν λεχϑεῖσαν ὑφ᾽ ἡμῶν πρότερον 
διαίρεσιν. ἐκεῖ δὲ καὶ περὶ τῆς γραφῆς τῆς Κρατητείου 
διῃτήσαμεν ὅτι οὐδὲν διαφέρει οὕτως ἢ ἐκείνως γρά-- 
φειν" ὁ δὲ τοῦτο μὲν διαφέρειν φησί, κρεῖττον δ᾽ οὔ- 

16 τως εἶναι μεταϑεῖναι ,,«ἡμὲν ἀπερχομένου."“ τί οὖν δια- 
φέρει τοῦτο τοῦ ,»ὐμὲν δυσομένου;". πᾶν γὰρ τὸ τμῆμα 
τὸ ἀπὸ τοῦ μεσημβρινοῦ ἐπὶ δύσιν δύσις καλεῖται, κα- 
ϑάπερ καὶ τὸ τοῦ ὁρέξοντος ἡμικύκλιον" ὅπερ καὶ 
άρατος ἐπισημαίνεται ,,ἦχέ περ ἄκραι μίσγονται δύ-- 

40 σιές τε καὶ ἀντολαὶ ἀλλήλῃσιν.“ εἰ δ᾽ ἐπὶ τῆς Κρατη- 
τείου γραφῆς οὕτω βέλτιον, φήσει τις καὶ ἐπὶ τῆς ̓ 4ρι-- 
σταρχείου δεῖν. τοσαῦτα καὶ πρὸς Ποσειδώνιον " πολλὰ 
γὰρ καὶ ἐν τοῖς καϑ᾽ ἕκαστα τυγχάνει τῆς προσηκού- 6.104 
δης διαίτης, ὅσα γεωγραφικά᾽ ὅσα δὲ φυσικώτερα, ἐπι-- 

96 σκεπτέον ἐν ἄλλοις ἢ οὐδὲ φροντιστέον πολὺ γάρ ἐστι 
τὸ αἰτιολογικὸν παρ᾽ αὐτῷ καὶ ἐὸ ̓ ἀριστοτελίξον, ὅπερ 
ἐκκλίνουσιν οἵ ἡμέτεροι διὰ τὴν ἐπίκρυψιν τῶν αἰτιῶν. 

Πολύβιος δὲ τὴν Εὐρώπην χωρογραφὼν τοὺς μὲν 
ἀρχαίους ἐᾶν φησι, τοὺς δ᾽ ἐκείνους ἐλέγχοντας ἐξετά-- 

80 ξειίν Ζϊικαίαρχόν τε καὶ Ἐρατοσθένη τὸν τελευταῖον 
πραγματευσάμενον περὶ γεωγραφίας, καὶ Πυϑέαν, 
ὑφ᾽ οὗ παρακρουσθῆναι πολλούς, ὅλην μὲν τὴν Βρετ-- 
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τανικὴν ἐμβαδὸν ἐπελϑεῖν φάσκοντος, τὴν δὲ περίμε--. 
τρυν πλειόνων ἢ τεττάρων μυριάδων ἀποδόντος τῆς 
νήσου, προσιστορήσαντος ὁὲ καὶ τὰ περὶ τῆς Θούλης 
καὶ τῶν τόπων ἐκείνων. ἐν οἷς οὔτε γῇ καϑ' αὑτὴν 
ὑπῆρχεν ἔτι οὔτε ϑάλαττα οὔτ᾽ ἀήρ, ἀλλὰ σύγκριμα ὅ 
τι ἐκ τούτων πλεύμονι ϑαλαττίῳ ἐοικός, ἐν οὗ φησι τὴν 
γῆν καὶ τὴν ϑάλατταν αἰωρεῖσϑαι καὶ τὰ σύμπαντα, 
καὶ τοῦτον ὡς ἂν δεσμὸν εἶναι τῶν ὅλων, μήτε πορευ- 
τὸν μήτε πλωτὸν ὑπάρχοντα: τὸ μὲν οὖν τῷ πλεύμονι 
ἐοικὸς αὐτὸς ἑωρακέναι, τἄλλα δὲ λέγειν ἐξ ἀκοῆς. 10 

ταῦτα μὲν τὰ τοῦ Πυϑέου, καὶ διότι ἐπανελϑὼν ἐν- 
ϑένδε πᾶσαν ἐπέλϑοι τὴν παρωκεανῖτιν τῆς Εὐρώπης 
ἀπὸ Γαδείρων ἕως Ταναιδος. 

Φησὶ δ᾽ οὖν ὁ Πολύβιος ἄπιστον καὶ αὐτὸ τοῦτο, 
πῶς ἰδιώτῃ ἀνθρώπῳ καὶ πένητι τὰ τοσαῦτα διαστή-- 1ό 
ματα πλωτὰ καὶ πορευτὰ γένοιτο; τὸν δ᾽ Ἐρατοσϑένη 
διαπορησαντα εἰ χρὴ πιστεύειν τούτοις, ὅμως περίτε 
τῆς Βρεττανικῆς πεπιστευκέναι καὶ τῶν κατὰ Γάδειρα 
καὶ τὴν Ἰβηρίαν" πολὺ δέ φησι βέλτιον τῷ Μεσσηνέῳ 
πιστεύειν ἢ τούτῳ. ὁ μέντοι γε εἰς μίαν χώραν τὴν 80 
Παγχαΐαν λέγει πλεῦσαι. ὁ δὲ καὶ μέχρι τῶν τοῦ κό- 
μου περάτων κατωπτευχέναι τὴν προσάρκτιον τῆς 
Εὐρώπης πᾶσαν, ἣν οὐδ᾽ ἂν τῷ Ἑρμῇ πιστεύσαι τις 
λέγοντι. Ἐρατοσϑένη ὃὲ τὸν μὲν Εὐήμερον Βεργαῖον 
καλεῖν, Πυϑέᾳ δὲ πιστεύειν, καὶ ταῦτα μηδὲ Ζικαιάρ-- 36 
χου πιστεύσαντος. τὸ μὲν οὖν μηδὲ “ικαιάρχου πι- 
στεύσαντος γελοῖον, ὥσπερ ἐκείνῳ κανόνι χρήσασϑαι 
προσῆκον, καϑ' οὗ τοσούτους ἐλέγχους αὐτὸς προφέ- 
ρεται. Ἐρατοσϑένους δὲ εἴρηται ἡ περὶ τὰ ἑσπέρια καὶ 
τὰ ἀρκτικὰ τῆς Εὐρώπης ἄγνοια. ἀλλ᾽ ἐκείνῳ μὲν καὶ 80 
Ζικαιάρχῳ συγγνώμη, τοῖς μὴ κατιδοῦσι τοὺς τόπους 
ἐκείνους" Πολυβίῳ δὲ καὶ Ποσειδωνίῳ τίς ἂν συγ- 
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γνοίη: ἀλλὰ μὴν Πολύβιός γέ ἐστιν ὁ λαοδογματικὰς 
καλῶν ἀποφάσεις, ἃς ποϊοῦνται περὶ τῶν ἐν τούτοις 
τοῖς τόποις διαστημάτων καὶ ἐν ἄλλοις πολλοῖς, ἀλλ᾽ 
οὐδ᾽ ἐν οἷς ἐκείνους ἐλέγχει καϑαρεύων. τοῦ γοῦν 41--Ο.106 

6 καιάρχου μυρίους μὲν εἰπόντος τοὺς ἐπὶ στήλας ἀπὸ 
τῆς Πελοποννήσου σταδίους, πλείους δὲ τούτων τοὺς 
ἐπὶ τὸν ᾿4δρίαν μέχρι τοῦ μυχοῦ, τοῦ δ᾽ ἐπὶ στήλας τὸ 
μέχρι τοῦ πορϑμοῦ τρισχιλίους ἀποδόντος, ὡς γίνε-- 

΄σϑαι τὸ λοιπὸν ἑπτακισχιλίους τὸ ἀπὸ πορϑμοῦ μέχρι 
10 στηλῶν᾽ τοὺς μὲν τρισχιλίους ἐᾶν φησιν εἴτ᾽ εὖ λαμ- 

βάνονται εἴτε μή, τοὺς δ᾽ ἑπτακισχιλίους οὐδετέρως, 
οὔτε τὴν παραλίαν ἐχμετροῦντι οὔτε τὴν διὰ μέσου 
τοῦ πελάγους. τὴν μὲν γὰρ παραλίαν ἐοικέναι μάλιστ᾽ 
ἀμβλείᾳ γωνίᾳ, βεβηκυίᾳ ἐπέτε τοῦ πορϑμοῦ καὶ τῶν 

16 στηλῶν, κορυφὴν δ᾽ ἐχούσῃ Νάρβωνα, ὥστε συνίστα-- 
σϑαι τρίγωνον βάσιν ἔχον τὴν διὰ τοῦ πελάγους εὐ- 
ϑεῖαν, πλευρὰς δὲ τὰς τὴν γωνίαν ποιούσας τὴν λε-- 
χϑεῖσαν. ὧν ἡ μὲν ἀπὸ τοῦ πορϑμοῦ μέχρι Νάρβωνος 
μυρίων ἐστὶ καὶ πλειόνων ἡ διακοσίων ἐπὶ τοῖς χιλίοις, 

90 ἡ δὲ λοιπὴ μικρῷ ἐλαττόνων ἢ ὀχτακισχιλίων᾽ καὶ μὴν 
πλεῖστον μὲν διάστημα ἀπὸ τῆς Εὐρώπης ἐπὶ τὴν 4ι- 
βύην ὁμολογεῖσϑαι κατὰ τὸ Τυρρηνικὸν πέλαγος στα-- 
δίων οὐ πλειόνων ἢ τρισχιλίων, κατὰ τὸ Σαρδόνιον δὲ 
λαμβάνειν συναγωγήν. ἀλλ᾽ ἔστω, φησί. καὶ ἐκεῖνο 

"26 τρισχιλίων, προειλήφϑω δ᾽ ἐπὶ τούτοις δισχιλίων. στα- 
δίων τὸ τοῦ κόλπου βάϑος τοῦ κατὰ Νάρβωνα, ὡς ἂν 
κάϑετος ἀπὸ τῆς κορυφῆς ἐπὶ τὴν βάσιν τοῦ ἀμβλυ- 
γωνίου" δῆλον οὖν, φησίν, ἐκ τῆς παιδικῆς μετρή-- 
σεως. ὅτι ἢ σύμπασα παραλία ἡ ἀπὸ τοῦ πορϑμοῦ ἐπὶ 

80 στήλας ἔγγιστα ὑπερέχει τῆς διὰ τοῦ πελάγους εὐθείας 

20. ροβί μικρῷ : λοιπὸν 
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πεντακοσίοις σταδίοις. προστεϑέντων δὲ τῶν ἀπὸ τῆς 
Πελοποννήσου ἐπὶ τὸν πορϑμὸν τρισχιλίων. οἵ σύμ- 
παντες ἔσονται στάδιοι. αὐτοὶ οἵ ἐπ᾽ εὐθείας, πλείους 
ἢ διπλάσιοι ὧν Δικαίαρχος εἶπε' πλείους δὲ τούτων 
τοὺς ἐπὶ τὸν μυχὸν τὸν ᾿Αδριατικὸν δεήσει. φησί, τι- ὃ 
ϑέναι κατ᾽ ἐκεῖνον. 

᾿4λλ᾽ ὦ φίλε Πολύβιε, φαίη τις ἄν, ὥσπερ τούτου 
τοῦ ψεύσματος ἐναργῆ παρίστησι τὸν ἔλεγχον ἡ πεῖρα 
ἐξ αὐτῶν ὧν εἴρηκας αὐτός. εἰς μὲν Δευκάδα ἐκ Πε- 
λοποννήσου ἑπτακοσίους. ἐντεῦϑεν δὲ τοὺς ἴσους εἰς 10 
Κόρκυραν, καὶ πάλιν ἐντεῦϑεν εἰς τὰ Κεραύνια τοὺς 
ἴσους, καὶ ἐν δεξιᾷ εἰς τὴν Ἰαπυγίαν. ἀπὸ δὲ τῶν Κε-- 
ραυνίων τὴν Ἰλλυρικὴν παραλίαν σταδίων ἑξακισχι- 
λέων ἑκατὸν πεντήκοντα: οὕτως κἀκεῖνα ψευσματά 
ἐστιν ἀμφότερα, καὶ ὃ Δικαίαρχος εἶπε, τὸ ἀπὸ πορ-- 1ὅ 
ϑμοῦ ἐπὶ στήλας εἶναι σταδίων ἑπτακισχιλίων, καὶ ὃ σὺ 
δοκεῖς ἀποδεῖξαι: ὁμολογοῦσι γὰρ οἱ πλεῖστοι λέγοντες 
τὸ διὰ πελάγους μυρίων εἶναι καὶ δισχιλίων, συμφω-- 
νεῖ δὲ τοῦτο καὶ τῇ ἀποφάσει τῇ περὶ τοῦ μήκους τῆς 
οἰκουμένης. μάλιστα γὰρ εἶναί φασι μυριάδων ἑπτά" 30 

αἸοδτούτου δὲ τὸ ἑσπέριον τμῆμα τὸ ἀπὸ τοῦ Ἰσσικοῦ κόλ-- 
που μέχρι τῶν ἄκρων τῆς Ἰβηρίας, ἅπερ δυσμικώτατά 
ἐστι, μικρὸν ἀπολείπειν τῶν τρισμυρέων. συντιϑέασι 
δ᾽ οὕτως" ἀπὸ μὲν τοῦ Ἰσσικοῦ κόλπου μέχρι τῆς Ῥο-- 
δίας πεντακισχιλίους, ἐνθένδ᾽ ἐπὶ Σαλμώνιον τῆς 35 
Κρήτης, ὅπερ ἐστὶ τὸ ἑῷον ἄκρον. χιλίους. αὐτῆς δὲ 
τῆς Κρήτης μῆκος πλείους ἢ δισχιλέους ἐπὶ Κριοῦ μέ- 
τωπον, ἐντεῦϑεν δ᾽ ἐπὶ Πάχυνον τῆς Σικελίας τετρα--: 
κισχιλίους καὶ πεντακοσίους, καὶ ἀπὸ Παχύνου δὲ ἐπὶ 
πορϑμὸν πλείους ἢ χιλίους, εἶτα τὸ δίαρμα τὸ ἐπὶ στή- 80 
λας ἀπὸ πορϑμοῦ μυρίους δισχιλίους, ἀπὸ στηλῶν δὲ 
ἐπὶ τὰ τελευταῖα τοῦ Ἱεροῦ ἀκρωτηρίου τῆς Ἰβηρίας 
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περὶ τρισχιλίους. καὶ ἡ κάϑετος δὲ οὐ καλῶς εἴληπται, 
εἴπερ ἡ μὲν Νάρβων ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ παραλλήλου σχε-- 
δόν τι ἵδρυται τῷ διὰ Μασσαλίας, αὕτη τε τῷ διὰ Βυ-- 
ξαντιου, καϑάπερ καὶ Ἵππαρχος πείϑεται, ἡ δὲ διὰ 

δ τοῦ πελάγους ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ ἐστι τῷ διὰ πορϑμοῦ καὶ 
τῆς Ῥοδίας, ἀπὸ δὲ τῆς Ῥοδίας εἰς Βυξάντιον ὡς ἂν ἐπὶ 
τοῦ αὐτοῦ μεσημβρινοῦ κειμένων ἀμφοῖν περὶ πεντα-- 
πισχιλίους, ὡς εἰρήκασι, σταδίους" τοσοῦτοι γὰρ ἂν 
εἶεν καὶ οἵ τῆς εἰρημένης καϑέτου. ἐπεὶ δὲ καὶ τὸ μέγι- 

10στον δίαρμα τοῦ πελάγους τούτου τὸ ἀπὸ τῆς Εὐρώ- 
πης ἐπὶ τὴν Διβύην πεντακισχιλίων που σταδίων λέ- 
γουσιν ἀπὸ τοῦ μυχοῦ τοῦ Γαλατικοῦ κόλπου, δοκεῖ 
μοι πεπλανημένως λέγεσϑαι τοῦτο, ἢ πολὺ τὴν Διβύην 
κατὰ τοῦτο τὸ μέρος προσνεύειν ἐπὶ τὴν ἄρκτον καὶ 

15 συνάπτειν τῷ διὰ τῶν στηλῶν παραλλήλῳ. καὶ τοῦτο 
οὐκ εὖ λέγεται τὸ πλησίον τῆς Σαρδόνος τὴν λεχϑεῖσαν 
κάϑετον τελευτᾶν" οὐ γὰρ παραπλήσιον, ἀλλὰ πολὺ 
δυσμικώτερον εἶναι τὸ δίαρμα τοῦτο τῆς Σαρδόνος, 
ὅλον σχεδόν τι ἀπολαμβάνον ἐν τῷ μεταξὺ πρὸς τῷ 

90 Σαρδονίῳ τὸ Διγυστικὸν πέλαγος" καὶ τῆς παραλίας 
δὲ τὰ μήκη πεπλεόνασται, πλὴν οὐκ ἐπὶ τοσοῦτόν γε. 

Ἑξῆς δὲ τὰ τοῦ Ἐρατοσϑένους ἐπανορϑοῖ, τὰ μὲν 4 
εὖ τὰ δὲ χεῖρον λέγων ἢ ἐκεῖνος. ἐξ Ἰθάκης μὲν γὰρ 
εἰς Κόρκυραν τριακοσίους εἰπόντος, πλείους φησὶν 

95 εἶναι τῶν ἐνακοσίων, ἐξ Ἐπιδάμνου δὲ εἰς Θεσσαλο-- 
νίκειαν ἐνακοσίους ἀποδόντος, πλείους τῶν δισχι- 

λίων φησί" ταῦτα μὲν εὖ, ἀπὸ δὲ Μασσαλίας ἐπὶ στή-- 
λας λέγοντος ἑπτακισχιλίους. ἀπὸ δὲ Πυρήνης ξξακισ-- 
χιλίους, αὐτὸς λέγει χεῖρον πλείους ἢ ἐνακισχιλίους 

80 τοὺς ἀπὸ Μασσαλίας, ἀπὸ δὲ Πυρήνης μικρὸν ἐλατ-- 
τους ἢ ὀκτακισχιλίους " ἐγγυτέρω γὰρ τῆς ἀληϑείας ἐχεῖ- 
ψος εἴρηκεν. οἱ γὰρ νῦν ὁμολογοῦσιν, εἴ τις τὰς τῶν 
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ὁδῶν ἀνωμαλίας ὑποτέμνοιτο, μὴ μείξω τῶν ξξακιδχιυ-- 
λέων σταδίων εἶναι τὸ μῆκος τὴν σύμπασαν Ἰβηρίαν 

0.10] ἀπὸ Πυρήνης ἕως τῆς ἑσπερίου πλευρᾶς. ὁ δ᾽ αὐτὸν 

τὸν Τάγον ποταμὸν ὀκτακισχιλέων τέϑησι τὸ μῆκος ἀπὸ 
τῆς πηγῆς μέχρι τῶν ἐκβολῶν, οὐ δή που τὸ σὺν τοῖς ὁ 
σκολιώμασιν (οὐ γὰρ γεωγραφικὸν τοῦτο), ἀλλ᾽ ἐπ᾽ 
εὐθείας λέγων. καίτοι γε ἀπὸ Πυρήνης αἱ τοῦ Τάγου 
πηγαὶ πλέον διέχουσιν ἢ χιλίους σταδίους. πάλιν δὲ 
τοῦτο μὲν ὀρϑῶς ἀποφαίνεται, ὅτι ἀγνοεῖ τὰ Ἰβηρικὰ 
ὁ Ἐρατοσϑένης, καὶ διότι περὶ αὐτῆς ἔσϑ᾽ ὅπου τὰ 10 
μαχόμενα ἀποφαίνεται" ὅς γε μέχρι Γαδείρων ὑπὸ 
Γαλατῶν περιοικεῖσϑαι φήσας [τὰ] ἔξωϑεν αὐτῆς, εἴ γε 
τὰ πρὸς δύσιν τῆς Εὐρώπης μέχρι Γαδείρων ἔχουσιν 
ἐκεῖνοι, τούτων ἐκλαϑόμενος κατὰ τὴν τῆς Ἰβηρίας 
περίοδον τῶν Γαλατῶν οὐδαμοῦ μέμνηται. 1ὅ 

6. Τότε] μῆκος τῆς Εὐρώπης ὅτι ἔλαττόν ἐστι τοῦ 
συνάμφω τῆς τε Λιβύης καὶ τῆς “σίας ἐκϑείς, οὐκ 
ὀρϑῶς τὴν σύγκρισιν ποιεῖται" τὸ μὲν γὰρ στόμα τὸ 
κατὰ στήλας φησὶν ὅτι κατὰ τὴν ἰσημερινὴν δύσιν 
ἐστίν, ὁ δὲ Τάναϊς ῥεῖ ἀπὸ ϑερινῆς ἀνατολῆς ἐλατ-- 30 
τοῦται δὴ τοῦ συνάμφω μήκους τῷ μεταξὺ τῆς ϑερι- 
νῆς ἀνατολῆς καὶ τῆς ἰσημερινῆς" τοῦτο γὰρ ἡ ̓4σία 
προλαμβάνει πρὸς τὴν ἰσημερινὴν ἀνατολὴν τοῦ πρὸς 
τὰς ἄρκτους ἡμικυκλίου. χωρὶς γὰρ τοῦ περισκελοῦς 
ἐν πράγμασιν εὐαποδότοις καὶ ψεῦδός ἐστι τὸ ἀπὸ 8ε-- 25 
ρινῆς ἀνατολῆς τὸν Ταναῖν ῥεῖν" ἅπαντες γὰρ οἵ ἔμ-- 
πειροι τῶν τόπων ἀπὸ τῶν ἄρκτων ῥεῖν φασιν εἰς τὴν 
Μαιῶτιν, ὥστε τὰ στόματα τοῦ ποταμοῦ καὶ τὸ τῆς 
"Μαιώτιδος καὶ αὐτὸν τὸν ποταμόν, ἐφ᾽ ὅσον γνώριμός 
ἐστιν. ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ μεσημβρινοῦ κεῖσθαι. 80 

6 Οὐκ ἄξιοι δὲ λόγου τινὲς οἵ μὲν εἶπον ἀπὸ τῶν κατὰ 
τὸν Ἴστρον τόπων αὐτὸν τὰς ἀρχὰς ἔχειν καὶ ἀπὸ τῆς 
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ἑσπέρας, οὐκ ἐνθυμηϑέντες ὡς μεταξὺ ὁ Τύρας καὶ 
᾿“Βορυσϑένης καὶ Ὕπανις μεγάλοι ποταμοὶ ῥέουσιν εἰς 
τὸν Πόντον, ὁ μὲν τῷ Ἴστρῳ παράλληλος οἵ δὲ τῷ Τα-- 
νάιδι" οὔτε δὲ τοῦ Τύρα τῶν πηγῶν κατωπτευμένων 

ὅ οὔτε τοῦ Βορυσϑένους οὔτε τοῦ Ὑπάνιος, πολὺ ἂν εἴη 

ἀγνωστότερα τὰ ἐκείνων ἀρκτικώτερα" ὥσϑ᾽ ὁ δι᾽ 
ἐχείνων ἄγων ἐπὶ τὴν Μαιῶτιν τὸν Ταναῖν. εἶτ᾽ ἐπι-- 
στρέφων ἐπ᾽ αὐτήν͵ (αἴ γὰρ ἐκβολαὶ φανερῶς ἐν τοῖς 
προσαρκτίοις μέρεσι τῆς λίμνης δείκνυνται καὶ τού- 

10 τοῖς τοῖς ἑωθινωτάτοις), πλαστὸς ἄν τις εἴη καὶ ἀπέ- 
ραντος λόγος. ὡς δ᾽ αὕτως ἀπέραντος καὶ ὁ διὰ τοῦ 
Καυκάσου πρὸς ἄρκτον φήσας ῥεῖν, εἶτ᾽ ἐπιστρέφειν 
εἰς τὴν ΜΜμαιώτιν" εἴρηται γὰρ καὶ τοῦτο. ἀπὸ μέντοι 
τῆς ἀνατολῆς. οὐδεὶς δἴρηκε τὴν ῥύσιν" καὶ γὰρ εἰ ἔρρει 

16 οὕτως 5 οὐκ ἂν ὑπεναντίως τῷ Νείλῳ καὶ τρόπον τινὰ 6.108 

κατὰ διάμετρον ῥεῖν αὐτὸν ἀπεφαίνοντο οἷ χαριέστε-- 
θου, ὡς ἂν ἐπὶ ταὐτοῦ μεσημβρινοῦ ἢ παρακειμένου 
τινὸς τῆς ῥύσεως οὔσης ἑκατέρῳ ποταμῷ. 

Ἢ τε τοῦ μήκους τῆς οἰκουμένης μέτρησις κατὰ Τ 
20 παραλλήλου τῷ ἰσημερινῷ ἐστιν, ἐπειδὴ καὶ αὐτὴ ἐπὶ 

μῆκος οὕτως ἐκτέταται ὥστε καὶ τῶν ἠπείρων ἑκάστης 
οὕτω δεῖ λαμβάνειν τὸ μῆκος μεταξὺ μεσημβρινῶν 
δυεῖν κείμενον. τά τε μέτρα τῶν μηκῶν σταδιασμοί 
εἰσιν, οὗς ϑηρεύομεν, ἢ δι᾽ αὐτῶν ἐκείνων ἰόντες ἢ 

26 τῶν παραλλήλων ὁδῶν ἢ πόρων. ὁ δὲ τοῦτον ἀφεὶς 
τὸν τρόπον καινὸν εἰσάγει τὸ μεταξὺ τῆς τε ϑερινῆς 
ἀνατολῆς καὶ τῆς ἰσημερινῆς τμῆμά τι τοῦ ἀρκτικοῦ 
ἡμικυκλίου. πρὸς δὲ τὰ ἀμετάπτωτα οὐδεὶς κανόσι καὶ 
μέτροις χρῆται τοῖς μεταπτώτοις οὐδὲ τοῖς κατ᾽ ἄλλην 

80 καὶ ἄλλην σχέσιν λεγομένοις πρὸς τὰ καϑ᾽ αὑτὰ καὶ 
"διαφοράν. τὸ μὲν οὖν μῆκος ἀμετάπτωτον καὶ καϑ' 

αὑτὸ ὡμὼ, ἀνατολὴ δ᾽ ἰσημερινὴ καὶ δύσις, ὡς δ᾽ 
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αὕτως ϑερινή τε καὶ χειμερινή, οὐ καϑ᾽ αὐτὴν ἀλλὰ 
πρὸς ἡμᾶς" ἡμῶν δ᾽ ἄλλοτ᾽ ἄλλῃ μεταχωρούντων, ἄλ-- 
λοτ᾽ ἄλλοι τόποι καὶ δύσεών εἰσι καὶ ἀνατολῶν ἰδημε-- 
ρινῶν τὸ καὶ τροπικῶν. τὸ δὲ μῆκος μένει ταὐτὸν τῆς 
ἠπείρου. Ταναὶῖν μὲν οὖν καὶ Νεῖλον οὐκ ἄτοπον πέρας ὅ 
ποιεῖσϑαι, ϑερινὴν δ᾽ ἀνατολὴν ἢ ἰσημερινὴν καινόν. 

Προπεπτωκυίας δὲ τῆς Εὐρώπης ἄκραις πλείοσι, 
βέλτιον μὲν οὗτος εἴρηκεν περὶ αὐτῶν Ἐρατοσϑένους, 

οὔπω δὲ ἱκανῶς ἐκεῖνος μὲν γὰρ τρεῖς ἔφη, τὴν ἐπὶ τὰς 
στήλας καϑήκουσαν, ἐφ᾽ ἧς ἡ Ἰβηρία, καὶ τὴν ἐπὶ τὸν 10 
πορϑμόν., ἐφ᾽ ἧς ἡ Ἰταλία, καὶ τρίτην τὴν κατὰ Μα- 
λέας, ἐφ᾽ ἧς τὰ μεταξὺ τοῦ ᾿δρίου καὶ τοῦ Εὐξείνου 
πάντ᾽ ἔϑνη καὶ τοῦ Ταναιδος. οὗτος δὲ τὰς μὲν δύο 
τὰς πρώτας ὁμοίως ἐκτίϑεται, τρίτην δὲ τὴν κατὰ Μα- 
λέας καὶ Σούνιον. ἐφ᾽ ἧς ἡ Ἑλλὰς πᾶσα καὶ ἡ Ἰλλυρὶς 15 
καὶ τῆς Θράκης τινά, τετάρτην δὲ τὴν κατὰ τὴν Θρα-- 
κίαν χερρόνησον, ἐφ᾽ ἧς τὰ κατὰ Σηστὸν καὶ '“Αβυδον 
στενά (ἔχουσι δ᾽ αὐτὴν Θρᾷκες), πέμπτην δὲ τὴν κατὰ 
τὸν Κιμμερικὸν Βόσπορον καὶ τὸ στόμα τῆς Μαιώτι- 
δος. τὰς μὲν οὖν δύο τὰς πρώτας δοτέον. ἁπλοῖς. γάρ 3( 
τισι περιλαμβάνονται κόλποις. ἡ μὲν τῷ μεταξὺ τῆς 
Κάλπης καὶ τοῦ ἱεροῦ ἀκρωτηρίου, ἐν ᾧ τὰ Γάδειρα, 
καὶ τῷ μεταξὺ στηλῶν καὶ τῆς Σικελίας πελάγει" ἡ δὲ 
τούτῳ τε καὶ τῷ «δρίᾳ, καίτοι ἥ γε τῶν Ἰαπύγων ἄκρα 

6109 παρεμπίπτουσα καὶ τὴν Ἰταλίαν δικόρυφον ποιοῦσα 35 
ἔχει τινὰ ἀντέμφασιν᾽ αἱ λοιπαὶ δ᾽ ἔτι ἐναργέστερον 
ποικίλαι καὶ πολυμερεῖς οὖσαι ξητοῦσιν ἄλλην διαί- 
ρεσιν. ὡς δ᾽ αὕτως ἔχει καὶ ἡ εἰς ἕξ διαίρεσις τὴν 
ὁμοίαν ἔνστασιν ἀκολούϑως ταῖς ἄκραις διειλημμένη. 
ποιησόμεϑα δ᾽ ἡμεῖς ἐν τοῖς καϑ' ἕκαστα τὴν προσή-- 80 
κουσαν ἐπανόρϑωσιν καὶ τούτων καὶ τῶν ἄλλων, ὅσα ᾿ 
ἔν τε τῇ Εὐρώπῃ διημάρτηται καὶ ἐν τῇ τῆς Διβυης 
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περιοδείᾳ. νῦν δ᾽ ἀρκέσει ταῦτα λεχϑέντα πρὸς τοὺς 
πρὸ ἡμῶν, ὅσους φήϑημεν ἱκανοὺς εἶναι παρατεϑέν-- 
τας ἐκμαρτυρεῖν ἡμῖν, ὅτι δικαίως προειλόμεϑα καὶ 
αὐτοὶ τὸ αὐτὸ τοῦτο ἔργον τοσαύτης ἐπανορϑώσεως 

5 καὶ προσϑήκης δεόμενον. 
Ἐπεὶ δὲ τοῖς πρὸς ἐκείνους λόγοις συνεχής ἐστιν 

ἡ ἐγχείρησις τῆς ἡμετέρας ὑποσχέσεως, λαβόντες. ἀρ-- 
χὴν ἑτέραν λέγωμεν, ὅτι δεῖ τὸν χωρογραφεῖν ἐπιχει-- 
ροῦντα πολλὰ τῶν φυσικῶς τε καὶ μαϑηματικῶς λεγο-- 

10 μένων ὑποϑέσϑαι, καὶ πρὸς τὴν ἐκείνων ὑπόνοιάν τε 
καὶ πίστιν τὰ ἑξῆς πραγματεύεσϑαι. εἴρηται γάρ. ὅτι 
οὐδ᾽ οἰκοδόμος, οὐδ᾽ ἀρχιτέκτων οἰκίαν ἢ πόλιν ἰδρῦ-- 
ὅαι καλῶς οἷός τε γένοιτ᾽ ἂν ἀπρονοήτως ἔχων κλι- 
μάτων τε τῶν κατὰ τὸν οὐρανὸν καὶ σχημάτων τε καὶ 

ι5 μεγεϑῶν καὶ ϑάλπους καὶ ψύχους καὶ ἄλλων τοιού- 

τῶν, μή τί γε τὴν ὅλην οἰκουμένην τοποϑετῶν. αὐτὸ 
γὰρ τὸ εἰς ἐπίπεδον γράφειν ἐπιφάνειαν μίαν καὶ τὴν 
αὐτὴν τά τε Ἰβηρικὰ καὶ τὰ Ἰνδικὰ καὶ τὰ μέσα τού- 
των, καὶ μηδὲν ἧττον δύσεις καὶ ἀνατολὰς ἀφορίξειν 

Δ0καὶ μεσουρανήσεις ὡς ἂν κοινὰς πᾶσι, τῷ μὲν προε-- 
πινοήσαντι τὴν τοῦ οὐρανοῦ διαϑεσίν τε καὶ κίνησιν 
καὶ λαβόντι, ὅτι σφαιρικὴ μέν ἐστιν ἡ κατ᾽ ἀλήϑειαν 
τῆς γῆς ἐπιφάνεια, πλάττεται δὲ νῦν ἐπίπεδος πρὸς 
τὴν ὄψιν, γεωγραφικὴν ἔχει τὴν παράδοσιν, τῷ δ᾽ ἄλ-- 

96 λωῶς, οὐ γεωγραφικήν. οὐ γὰρ ὥσπερ διὰ πεδίων ἰοῦσι 
μεγάλων, οἷον τῶν Βαβυλωνίων, ἢ διὰ πελάγους πα-- 
ρίσταται τὰ πρόσω πάντα καὶ τὰ κατόπιν καὶ ἐκ πλα-- 
γίων ἐπέπεδα, καὶ οὐδεμίαν ἀντέμφασιν παρέχει πρὸς 
τὰ οὐράνια καὶ τὰς τοῦ ἡλίου κινήσεις καὶ σχέσεις 

80 πρὸς ἡμᾶς καὶ τῶν ἄλλων ἄστρων, οὕτω καὶ γεωγρα-- 
φοῦσιν παρίστασϑαι ἀεὶ δεῖ τὰ ὕμοια. ὁ μὲν γὰρ πε-- 
λαγίξων ἢ ὁδεύων διὰ χώρας πεδιάδος κοιναῖς τισι 

ΚΓ.ΤΕΑΒΟ . νι. 10 
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φαντασίαις ἄγεται, καϑ᾽ ἃς καὶ ὁ ἀπαίδευτος καὶ ὃ 
πολιτικὸς ἐνεργεῖ ταὐτά, ἄπειρος ὧν τῶν οὐρανίων 

ΟΙθκαὶ τὰς πρὸς ταῦτα ἀντεμφάσεις ἀγνοῶν. ἀνατέλλοντα 
μὲν γὰρ ὁρᾷ ἥλιον καὶ δύνοντα καὶ μεσουρανοῦντα, 
τίνα δὲ τρόπον. οὐκ ἐπισκοπεῖ" οὐδὲ γὰρ χρήσιμον 6 
αὐτῷ πρὸς τὸ προκείμενον, ὥσπερ οὐδὲ τὸ παράλλη-- 
λον ἑστάναι τῷ παρεστῶτι ἢ μή᾽ τάχα δ᾽ ἐπισκοποῖ 
μὲν ἄν τι, δόξει δ᾽ ἐν τοῖς μαϑηματικῶς λεγομένοις, 
καϑάπερ οἵ ἐπιχώριοι" ἔχει γὰρ ὁ τόπος τοιαῦτα δια-- 
πτώματα. ὁ δὲ γεωγραφικὸς οὐκ ἐπιχωρίῳ γεωγραφεῖ, 10 
οὐδὲ πολιτικῷ τοιούτῳ, ὅστις μηδὲν ἐφρόντισε τῶν 
λεγομένων ἰδίως μαϑημάτων᾽ οὐδὲ γὰρ ϑεριστῇ καὶ 
σκαπανεῖ, ἀλλὰ τῷ πεισθῆναι δυναμένῳ τὴν γῆν ἔχειν 
οὕτω τὴν ὅλην, ὡς οἵ μαϑηματικοί φασι, καὶ τὰ ἄλλα 
τὰ πρὸς τὴν ὑπόϑεσιν τὴν τοιαύτην. κελεύει τε τοῖς 15 
προσιοῦσιν ἐκεῖνα προενϑυμηϑεῖσι τὰ ἑξῆς ἐφορᾶν" 
ἐκείνοις γὰρ τὰ ἀκόλουϑα ἐρεῖν, ὥστε μᾶλλον ποιήσα-- 
σϑαι τῶν παραδιδομένων ἀσφαλῆ τὴν χρῆσιν τοὺς 
ἐντυγχάνοντας, ἂν ἀκούωσι μαϑηματικῶς., τοῖς δ᾽ ἄλ-- 
λὼς ἔχουσιν οὔ φησι γεωγραφεῖν. 40 

9 Τὸν μὲν δὴ γεωγραφοῦντὰ πιστεῦσαι δεῖ περὶ 
τῶν ἐχόντων αὐτῷ τάξιν ἀρχῆς τοῖς ἀναμετρήσασι τὴν 
ὅλην γῇν γεωμέτραις. τούτους δὲ τοῖς ἀστρονομικοῖς, 
ἐκείνους δὲ τοῖς φυσικοῖς. ἡ δὲ φυσικὴ ἀρετή τις" τὰς 
δ᾽ ἀρετὰς ἀνυποϑέτους φασὶν ἐξ αὑτῶν ἠρτημένας, 256 
καὶ ἐν αὑταῖς ἐχούσας τάς τε ἀρχὰς καὶ τὰς περὶ τού-- 

των πίστεις. τὰ μὲν οὖν παρὰ τῶν φυσικῶν δεικνύ-- 
μδνα τοιαῦτά ἐστι" σφαιροειδὴς μὲν ὁ κόσμος καὶ ὃ 
οὐρανός. ἡ ῥοπὴ δ᾽ ἐπὶ τὸ μέσον τῶν βαρέων" περὶ 
τοῦτό τε συνεστῶσα ἡ γῆ σφαιροειδῶς ὁμόκεντρος τῷ 80 
μὲν οὐρανῷ μένει καὶ αὐτὴ καὶ ὁ δι’ αὐτῆς ἄξων καὶ 
τοῦ οὐρανοῦ μέσου τεταμένος, ὁ δ᾽ οὐρανὸς περιφέρε-- 
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ται περί τε αὐτὴν καὶ περὶ τὸν ἄξονα ἀπ᾽ ἀνατολῆς 
ἐπὶ δύσιν, σὺν αὐτῷ δὲ οἵ ἀπλανεῖς ἀστέρες ὁμοταχεῖς 
τῷ πόλῳ. οἱ μὲν οὖν ἀπλανεῖς ἀστέρες κατὰ παραλλή-- 
λων φέρονται κύκλων' παράλληλοι δ᾽ εἰσὶ γνωριμώ--: 

5 τατοι ὅ τε ἰσημερινὸς καὶ οἷ τροπικοὶ δύο καὶ οἵ ἀρκτι- 
κοί" οἱ δὲ πλάνητες ἀστέρες καὶ ἥλιος καὶ σελήνη κατὰ 
λοξῶν τινων τῶν τεταγμένων ἐν τῷ ξωδιακῷ. τούτοις 
δὲ πιστεύσαντες ἢ πᾶσιν ἢ τισὶν οἱ ἀστρονομικοὶ τὰ 
ἑξῆς πραγματεύονται. κινήδεις καὶ περιόδους καὶ 

10 ἐκλείψεις καὶ μεγέϑη καὶ ἀποστάσεις καὶ ἄλλα μυρία" 
ὡς δ᾽ αὕτως οἵ τὴν γῆν ὅλην ἀναμετροῦντες γεωμέτραι 
προστίϑενται ταῖς τῶν φυσικῶν καὶ τῶν ἀστρονομικῶν 
δόξαις, ταῖς δὲ τῶν γεωμετρῶν πάλιν οἵ γεωγράφοι. 

Πενταξωνον μὲν γὰρ ὑποϑέσϑαι δεῖ τὸν οὐρανόν 1} 
5 8 

16 πεντάξωνον δὲ καὶ τὴν γῇν, ὁμωνύμους δὲ καὶ τὰς 
ξώνας τὰς κάτω ταῖς ἄνω᾽ τὰς δ᾽ αἰτίας εἰρήκαμεν τῆς 
εἰς τὰς ξώνας διαιρέσεως. διορίξζοιντο δ᾽ ἂν αἱ ξῶναι 
κύκλοις παραλλήλοις τῷ ἰδημερινῷ γραφομένοις ἕκα-- 
τέρωϑεν αὐτοῦ, δυσὶ μὲν τοῖς ἀπολαμβάνουσι τὴν 

“0 διακεκαυμένην, δυσὶ δὲ τοῖς μετὰ τούτους, οἵ πρὸς μὲν 
τῇ διακεκαυμένῃ τὰς εὐκράτους δύο ποιοῦσι, πρὸς δὲ 
ταῖς εὐκράτοις τὰς κατεψυγμένας. ὑποπίπτει δ᾽ ἑκά-- 

στῳ τῶν οὐρανίων κύκλων ὁ ἐπὶ γῆς ὁμώνυμος αὐτῷ. 
καὶ ἡ ξώνη δὲ ὡσαύτως τῇ ξώνῃ. εὐκράτους μὲν οὖν 

95 φασι τὰς οἰκεῖσθαι δυναμένας, ἀοικήτους. δὲ τὰς ἀλ- 
λας, τὴν μὲν διὰ καῦμα τὰς δὲ διὰ ψῦχος. τὸν δ᾽ αὐ-- 
τὸν τρόπον καὶ περὶ τῶν τροπικῶν καὶ τῶν ἀρκτικῶν, 
παρ᾽ οἷς εἰσιν ἀρκτικοί, διορίζουσιν ὁμωνύμως τοῖς 
ἄνω τοὺς ἐπὶ γῆς ποιοῦντες, καὶ τοὺς ἑκάστοις ὑπο-- 

80 πίπτοντας. τοῦ δ᾽ ἰσημερινοῦ δίχα τέμνοντος τὸν ὅλον 
οὐρανόν, καὶ τὴν γὴν ἀνάγκη διαιρεῖσϑαι ὑπὸ τοῦ ἐν 
αὐτῇ ἰσημερινοῦ. καλεῖται δὲ τῶν ἡμεσφειῥ ον ἑκά-- 
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τερον τῶν τε οὐρανίων καὶ τῶν ἐπὶ γῆς τὸ μὲν βόρειον 
τὸ δὲ νότιον οὕτως δὲ καὶ τῆς διακεκαυμένης ὑπὸ τοῦ 
αὐτοῦ κύκλου δίχα διαιρουμένης τὸ μὲν ἔσται βόρειον 
αὐτῆς μέρος τὸ δὲ νότιον δῆλον δ᾽ ὅτι καὶ τῶν εὐκρά- 
τῶν ξωνῶν ἡ μὲν ἔσται βόρειος ἡ δὲ νότιος ὁμωνύμως 6 
τῷ ἡμισφαιρίῷῳ ἐν ᾧ ἐστι. καλεῖται δὲ βόρειον μὲν 
“ἡμισφαίριον τὸ τὴν εὔκρατον ἐκείνην περιέχον, ἐν ἥ 
ἀπὸ τῆς ἀνατολῆς βλέποντι ἐπὶ τὴν δύσιν ἐν δεξιᾷ 
μέν ἐστιν ὁ πόλος, ἐν ἀριστερᾷ δ᾽ ὁ ἰσημερινός, ἢ ἐν ᾧ 
πρὸς μεσημβρίαν βλέπουσιν ἐν δεξιᾷ μέν ἐστι δύσις 10 
ἐν ἀριστερᾷ δ᾽ ἀνατολή, νότιον δὲ τὸ ἐναντίως ἔχον" 
ὥστε δῆλον ὅτι ἡμεῖς ἐσμεν ἐν ϑατέρῳ τῶν ἡμισφαι-- 
ρέων, καὶ τῷ βορείῳ γε. ἐν ἀμφοτέροις δ᾽ οὐχ οἷόν τε" 
μέσσῳ γὰρ μεγάλοι ποταμοί, ὠκεανὸς μὲν πρῶτα,“ 
ἔπειτα ἡ διακεκαυμένη. οὔτε δὲ ὠκεανὸς ἐν μέσῳ τῆς 16 
καϑ' ἡμᾶς οἰκουμένης ἐστὶ τέμνων ὅλην; οὔτ᾽ οὖν δια-- 
κεκαυμένον χωρίον οὐδὲ δὴ μέρος αὐτῆς εὑρίσκεται 
τοῖς κλίμασιν ὑπεναντίως ἔχον τοῖς λεχϑεῖσιν ἐν τῇ 

βορείῳ εὐκράτῳ. 
4 Δαβὼν οὖν ταῦϑ᾽ ὁ γεωμέτρης, προσχρησάμενος 90 

τοῖς ὑπὸ τοῦ ἀστρονομικοῦ δεικνυμένοις, ἐν οἷς οὗ τὲ 
παράλληλοι τῷ ἰσημερινῷ εὑρίσκονται οἱ καϑ᾽ ἑκώ- 
στην τὴν οἴκησιν καὶ οἵ πρὸς ὀρϑὰς τέμνοντες τούτους, 
γραφόμενοι δὲ διὰ τῶν πόλων. καταμετρεῖ τὴν μὲν 
οἰκήσιμον ἐμβατεύων, τὴν δ᾽ ἄλλην ἐκ τοῦ λόγου τῶν 35 
ἀποστάσεων. οὕτω δ᾽ ἂν εὑρίσκοι πόδον ἂν εἴη τὸ 
ἀπὸ τοῦ ἰσημερινοῦ μέχρι πόλου, ὅπερ ἐστὶ τεταρτη-- 

στ μόριον τοῦ μεγίστου κύχλου τῆς γῆς ἔχων δὲ τοῦτο 
ἔχει καὶ τὸ τετραπλάσιον αὐτοῦ. τοῦτο δ᾽ ἐστὶν ἡ πε-- 
ρίμετρος τῆς γῆς. ὥσπερ οὖν ὁ μὲν τὴν γῆν ἀναμε-- 80 
τρῶν παρὰ τοῦ ἀστρονομοῦντος ἔλαβε τὰς ἀρχάς, ὁ δὲ 
ἀστρονόμος παρὰ τοῦ φυσικοῦ, τὸν αὐτὸν τρόπον χρὴ 
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καὶ τὸν γεωγράφον παρὰ τοῦ ἀναμεμετρηκότος ὅλην 
τὴν γῆν ὁρμηϑέντα, πιστεύσαντα τούτῳ καὶ οἷς ἐπί- 
ὅτευσεν οὗτος, πρῶτον μὲν ἐκϑέσϑαι τὴν οἰκουμένην 
καϑ᾽ ἡμᾶς πόση τις καὶ ποία τὸ σχῆμα καὶ τὴν φύσιν 

5 οἵα ἐστὶ καὶ πῶς ἔχουσα πρὸς τὴν ὅλην γῆν (ἴδιον γὰρ. 
τοῦ γεωγράφου τοῦτο), ἔπειτα περὶ τῶν καϑ᾽ ἕκαστα 
τῶν τε κατὰ γῆν καὶ τῶν κατὰ ϑάλατταν ποιήσασϑαι 
τὸν προσήκοντα λόγον, παρασημαινόμενον ὅσα μὴ 
ἱκανῶς εἴρηται τοῖς πρὸ ἡμῶν τοῖς μάλιστα πεπιστευ-- 

10 μένοις ἀρίστοις γεγονέναι περὶ ταῦτα. ; 
Ὑποκείσϑω δὴ σφαιροειδὴς ἡ γῆ σὺν τῇ ϑαλάττῃ, 

μίαν καὶ τὴν αὐτὴν ἐπιφάνειαν ἴσχουσα τοῖς πελάγεσι. 
συγκρύπτοιτο γὰρ ἂν τὸ ἐξέχον τῆς γῆς ἐν τῷ τοσούτῳ 
μεγέϑει μικρὸν ὃν καὶ λανθάνειν δυνάμενον, ὥστε τὸ 

15 σφαιροειδὲς ἐπὶ τούτων οὐχ ὡς ἂν ἐκ τόρνου φαμέν, 
οὐδ᾽ ὡς ὁ γεωμέτρης πρὸς λόγον, ἀλλὰ πρὸς αἴσϑησιν 
καὶ ταύτην παχυτέραν. νοείσϑω δὴ πεντάξωνος καὶ ὁ 
ἰσημερινὸς τεταγμένος ἐν αὐτῇ κύκλος, καὶ ἄλλος τού-- 
τῷ παράλληλος, ὁρίζων τὴν κατεψυγμένην ἐν τῷ βο-- 

50 ρείῳ ἡμισφαιρίῳ, καὶ διὰ τῶν πόλων τις τέμνων τού-- 
τους πρὸς ὀρϑᾶς. τοῦ δὴ βορείου ἡμισφαιρίου δύο 
περιέχοντος τεταρτημόρια τῆς γῆς. ἃ ποιεῖ ὁ ἰσημερι-- 
νὸς πρὸς τὸν διὰ τῶν πόλων, ἐν ἑκατέρῳ τούτων ἀπο-- 
λαμβάνεται τετράπλευρον χωρίον, οὗ ἡ μὲν βόρειος 

46 πλευρὰ ἥμισυ τοῦ πρὸς τῷ πόλῳ παραλλήλου ἐστίν, 
ἡ δὲ νότιος τοῦ ἰσημερινοῦ ἥμισυ, αἵ δὲ λοιπαὶ πλευ-- 
ραὶ τμήματώά εἰσι τοῦ διὰ τῶν πόλων ἀντικείμενα ἀλ-- 
λήλοις, ἴσα τὸ μῆκος. ἐν ϑατέρῳ δὴ τῶν τετραπλεύρων 
τούτων (ὁποτέρῳ δ᾽ οὐδὲν ἂν διαφέρειν δόξειεν) 

80 ἰδρῦσϑαί φαμὲν τὴν καϑ᾽ ἡμᾶς οἰκουμένην περίκλυ-- 
στον ϑαλάττῃ καὶ ἐοικυῖαν νήσῳ" εἴρηται γὰρ ὅτι καὶ 
τῇ αἰσϑήσει καὶ τῷ λόγῳ δείκνυται τοῦτο. εἰ δ᾽ ἀπι- 
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στεῖ τις τῷ λόγῳ τούτῳ, διαφέροι ἂν πρὸς τὴν γεωγρα-- 
φιαν οὐδὲν νῆσον ποιεῖν, ἢ ὅπερ ἐκ τῆς πείρας ἐλάβο-- 
μὲν τούτῳ συγχωρεῖν. ὅτι καὶ ἀπὸ τῆς ἠοῦς ἑκατέρω-- 
ϑὲν περίπλους ἐστὶ καὶ ἀπὸ τῆς ἑσπέρας πλὴν ὀλίγων 
τῶν μέσων χωρίων. ταῦτα δ᾽ οὐ διαφέρει ϑαλάττῃ 5 
περατοῦσϑαι ἢ γῇ ἀοικήτῳ᾽" ὁ γὰρ γεωγφραφῶν ξητεῖ 
τὰ γνώριμα μέρη τῆς οἰκουμένης εἰπεῖν, τὰ δ᾽ ἄγνωστα 

0.118 ἐξ καϑάπερ καὶ τὰ ἔξω αὐτῆς. ἀρκέσει δ᾽ ἐπιξεύξασιν 
εὐθεῖαν γραμμὴν ἐπὶ τὰ ὕστατα σημεῖα τοῦ ἑκατέρω-- 
ϑεν παράπλου τὸ πᾶν ἐκπληρῶσαι σχῆμα τῆς λεγομέ- 10 
νης νήσου. 

Προκείσϑω δὴ ἡ μὲν νῆσος ἐν τῷ λεχϑέντι τετρα-- 
πλεύρῳ. δεῖ δὲ λαβεῖν τὸ μέγεϑος αὐτῆς τὸ φαινόμε- 
νον, ἀφελόντας ἀπὸ μὲν τοῦ ὅλου μεγέϑους τῆς γῆς τὸ 
ἡμισφαίριον τὸ καϑ᾽ ἡμᾶς, ἀπὸ δὲ τούτου τὸ ἥμισυ, 16 
ἀπὸ δ᾽ αὖ τούτου πάλιν τὸ τετράπλευρον, ἐν ᾧ δὴ τὴν 
οἰκουμένην κεῖσθαί φαμεν. ἀνάλογον δὲ καὶ περὶ τοῦ 
σχήματος ὑπολαβεῖν δεῖ τὸ φαινόμενον τοῖς ὑποκει-- 
μένοις ἐφαρμόττοντας. ἀλλ᾽ ἐπειδὴ τὸ μεταξὺ τοῦ ἰση-- 
μερινοῦ καὶ τοῦ ληφϑέντος παραλλήλου τούτῳ πρὸς 30 
τῷ πόλῳ τμῆμα τοῦ βορείου ἡμισφαιρίου σπόνδυλός 
ἐστι τὸ σχῆμα, ὁ δὲ διὰ τοῦ πόλου δίχα τέμνων τὸ 
ἡμισφαίριον δίχα τέμνει καὶ τὸν σπόνδυλον καὶ ποιεῖ 
τὸ τετράπλευρον, ἔσται δῆλον ὅτι σπονδύλου ἐπιφα-- 
νείας ἥμισυ τὸ τετράπλευρον, ὦ ἐπίκειται τὸ ᾿'άτλαν-- 35 
τικὸν πέλαγος, ἡ δ᾽ οἰκουμένη χλαμυδοειδὴς ἐν τούτῳ 
νῆσος, ἔλαττον ἢ ἥμισυ τοῦ τετραπλεύρου μέρος οὖσα. 
φανερὸν δὲ τοῦτο ἔκ τε γεωμετρίας καὶ τοῦ πλήϑους 
τῆς περικεχυμένης ϑαλάττης, καλυπτούσης τὰ ἄχρα 
τῶν ἠπείρων ἑχατέρωϑεν καὶ συναγούσης εἰς μύου- 80 
ρον ὄχῆμα, καὶ τρίτου τοῦ μήκους καὶ πλάτους τοῦ 
μεγίστου, ὧν τὸ μὲν ἑπτὰ μυριάδων σταδίων ἐστέν, 
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ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ περατούμενον ϑαλάττῃ μηκέτι πλεῖ- 
όϑαι δυναμένῃ διὰ τὸ μέγεϑος καὶ τὴν ἐρημίαν, τὸ" δ᾽ 
ἔλαττον τριῶν μυριάδων ὁριζόμενον τῷ ἀοικήτῳ διὰ 
ϑάλπος ἢ ψῦχος. αὐτὸ γὰρ τὸ διὰ ϑάλπος ἀοίκητον 

ὅ τοῦ τετραπλεύρου, πλάτος μὲν ἔχον ὀκτακισχιλίων καὶ 
ὀχτακοσίων σταδίων. μῆκος δὲ τὸ μέγιστον μυριάδων 
δώδεκα καὶ ἑξακισχιλίων, ὅσον ἐστὶν ἥμισυ τοῦ ἰσημε-- 
ρινοῦ..... πλέον ἂν εἴη τὸ λοιπόν. 

Τούτοις δὲ συνῳδά πώς ἐστι καὶ τὰ ὑπὸ Ἱππαρ- 
10 χου λεγόμενα" φησὶ γὰρ ἐκεῖνος, ὑποϑέμενος τὸ μέγε-- 

ϑὸος τῆς γῆς ὅπερ εἶπεν Ἐρατοσθένης, ἐντεῦϑεν δεῖν 
ποιεῖσϑαι τὴν τῆς οἰκουμένης ἀφαίρεσιν" οὐ γὰρ πολὺ 
διοίσειν πρὸς τὰ φαινόμενα τῶν οὐρανίων καϑ᾽ ἑκά- 
στην τὴν οἴκησιν οὕτως ἔχειν τὴν ἀναμέτρησιν, ἢ ὡς 

16 οἱ ὕστερον ἀποδεδώκασιν. ὄντος δὴ κατ᾽ Ἐρατοσϑένη 
τοῦ ἰσημερινοῦ κύκλου σταδίων μυριάδων πέντε καὶ 
εἴκοσι καὶ δισχιλέων., τὸ τεταρτημόριον εἴη ἂν ἕξ μυ- 
οιάδες καὶ τρισχίλιοι᾽ τοῦτο δέ ἐστι τὸ ἀπὸ τοῦ ἰση-- 
μερινοῦ ἐπὶ τὸν πόλον πεντεκαίδεκα ξξηκοντάδων, 

40 οἵων ἐστὶν ὁ ἰσημερινὸς ἑξήκοντα, τὸ δ᾽ ἀπὸ τοῦ ἰση- 
μερινοῦ ἐπὶ τὸν ϑερινὸν τροπικὸν τεττάρων οὗτος 0.114 
δ᾽ ἐστὶν ὁ διὰ Συήνης γραφόμενος παράλληλος. συλ-- 
λογίζεται δὴ τὰ καϑ᾽ ἕκαστα διαστήματα ἐκ τῶν φαι-- 
νομένων μέτρων᾽ τὸν μὲν γὰρ τροπικὸν κατὰ Συήνην 

“45 κεῖσϑαι συμβαίνει, διότι ἐνταῦϑα κατὰ τὰς ϑερινὰς 
τροπὰς ἄσκιός ἐστιν ὁ γνώμων μέσης ἡμέρας ὁ δὲ διὰ 
τῆς Συήνης μεσημβρινὸς γράφεται μαλιστα διὰ τῆς 
τοῦ Νείλου ῥύσεως ἀπὸ Μερόης ξως ᾿4λεξανδρείας" 
στάδιοι δ᾽ εἰσὶν οὗτοι περὶ μυρίους" κατὰ μέσον δὲ τὸ 

80 διάστημα τὴν Συήνην ἰδρῦσϑαι συμβαίνει, ὥστ᾽ ἐν-- 
τεῦϑεν ἐπὶ Μερόην πεντακισχίλιοι. προϊόντι δ᾽ ἐπ᾽ 
εὐθείας ὅσον τρισχιλίους σταδίους ἐπὶ μεσημβρίαν 
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οὐκέτ᾽ οἰκήσιμα τἄλλα ἐστι διὰ καῦμα, ὥστε τὸν διὰ 
τούτων τῶν τόπων παράλληλον, τὸν αὐτὸν ὄντα τῷ 
διὰ τῆς Κινναμωμοφόρου. πέρας καὶ ἀρχὴν δεῖ τίϑε-- 
σϑαι τῆς καϑ' ἡμᾶς οἰκουμένης πρὸς μεσημβρίαν. ἐπεὶ 
οὖν πεντακισχίλιοι μέν εἰσιν οἱ ἀπὸ Συήνης εἰς Με- δ 
ρύην. ἄλλοι δὲ προσγεγόνασι τρισχίλιοι, εἶεν ἂν οἵ 
πάντες ἐπὶ τοὺς ὅρους τῆς οἰκουμένης ὀκτακισχίλιοι. 
ἐπὶ δέ γε τὸν ἰσημερινὸν ἀπὸ Συήνης μύριοι ἕξξακισ-- 
χίλιοι ὀκτακόσιοι (τοσοῦτοι γάρ εἰσιν οἵ τῶν τεττάρων 
ἑξηκοντάδων., τεϑείσης ἑκάστης τετρακισχιλίων καὶ 10 
διακοσίων), ὥστε λοιποὶ εἶεν ἂν ἀπὸ τῶν ὅρων τῆς 
οἰκουμένης ἐπὶ τὸν ἰσημερινὸν ὀκτακισχίλιοι ὀκτακό-- 
σιοι, ἀπὸ δὲ ̓ 4λεξανδρείας δισμύριοι χίλιοι ὀκτακόσιοι. 
πάλιν δ᾽ ἀπὸ τῆς ᾿4λεξανδρείας ἐπ᾽ εὐθείας τῇ ῥύσει 
τοῦ Νείλου πάντες ὁμολογοῦσι τὸν ἐπὶ Ῥόδον πλοῦν 16 
κἀντεῦϑεν δὲ τὸν τῆς Καρίας παράπλουν καὶ Ἰωνίας 
μέχρι τῆς Τρῳάδος καὶ Βυξαντίου καὶ Βορυσϑένους. 
λαβόντες οὖν τὰ διαστήματα γνώριμα καὶ πλεόμενα 
σκοποῦσι τὰ ὑπὲρ τοῦ Βορυσϑένους ἐπὶ εὐθείας ταύτῃ 
τῇ γραμμῇ μέχρι τίνος οἰκήσιμά ἐστι, καὶ περατοῖ τὰ 30 
προσάρκτια μέρη τῆς οἰκουμένης. οἰκοῦσι δ᾽ ὑπὲρ τοῦ 
Βορυσϑένους ὕστατοι τῶν γνωρίμων Σκυϑῶν Ῥοωξο- 
λανοί, νοτιώτεροι ὄντες τῶν ὑπὲρ τῆς Βρεττανικῆς 
ἐσχάτων γνωριξομένων" ἤδη δὲ τἀπέκεινα διὰ ψῦχος 
ἀοίκητά ἐστι" νοτιώτεροι δὲ τούτων καὶ οἵ ὑπὲρ τῆς 3Ὁ 
Μαιώτιδος Σαυρομάται καὶ Σκύϑαι μέχρι τῶν ἑῴων 
Σκυϑῶν. 

Ὁ μὲν οὖν Μασσαλιώτης Πυϑέας τὰ περὶ Θούλην 
τὴν βορειοτάτην τῶν Βρεττανίδων ὕστατα λέγει. παρ᾽ 
οἷς ὁ αὐτός ἐστι τῷ ἀρκτικῷ ὁ ϑερινὸς τροπικὸς κύ- 80 
κλος᾽ παρὰ δὲ τῶν ἄλλων οὐδὲν ἰστορῶ, οὔϑ᾽ ὅτι 
Θούλη νῆσός ἐστί τις οὔτ᾽ εἰ τὰ μέχρι δεῦρο οἰκήσιμα 
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ἐστιν. ὅπου ὁ ϑερινὸς τροπικὸς ἀρκνεκὸς γένεται. νο-- 
μίξω δὲ πολὺ εἶναι νοτιώτερον τοῦτο τὸ τῆς οἰχου-" 
μένης πέρας τὸ προσάρκτιον᾽ οἵ γὰρ νῦν ἱστοροῦντες 0.116 
πὲραιτέρω τῆς Ἰέρνης οὐδὲν ἔχουσι λέγειν, ἢ πρὸς 

6 ἄρκτον πρόκειται τῆς Βρεττανικῆς πλησίον. ἀγρίων 
τελέως ἀνθρώπων καὶ κακῶς οἰκούντων διὰ ψῦχος, 
ὥστ᾽ ἐνταῦϑα νομίξω τὸ πέρας εἶναι ϑετέον. τοῦ δὲ 
παραλλήλου τοῦ διὰ Βυζαντίου διὰ Μασσαλίας πως 
ἰόντος, ὥς φηδιν Ἵππαρχος πιστεύσας Πυϑέᾳ (φησὶ 

10 γὰρ ἐν Βυξαντέῳ τὸν αὐτὸν εἶναι λόγον τοῦ γνώμονος 
πρὸς τὴν σκιών, ὃν εἶπεν ὁ Πυϑέας ἐν Μασσαλίαν), τοῦ 
δὲ διὰ Βορυσϑένους ἀπὸ τούτου διέχοντος περὶ τρισ-- 
χιλίους καὶ ὀκτακοσίους, εἴη ἂν ἐκ τοῦ διαστήματος 
τοῦ ἀπὸ Μασσαλίας ἐπὶ τὴν Βρεττανικὴν ἐνταῦϑά που 

16 πίπτων ὁ διὰ τοῦ Βορυσϑένους κύκλος. πανταχοῦ δὲ 
παρακρουόμενος τοὺς ἀνθρώπους ὁ Πυϑέας κανταῦ- 
ϑά που διέψευσται" τὸ μὲν γὰρ τὴν ἀπὸ στηλῶν γραμ-- 
μὴν ἐπὶ τοὺς περὶ τὸν πορϑμὸν καὶ ᾿4ϑήνας καὶ Ῥόδον 
τόπους ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ παραλλήλου κεῖσϑαι ὡμολόγηται 

50 καρὰ πολλῶν" ὁμολογεῖται δὲ ὅτι καὶ διὰ μέσου πως 
τοῦ πελάγους ἐστὶν ἡ ἀπὸ στηλῶν ἐπὶ τὸν πορϑμόν. οἵ 
ὃς πλέοντες τὸ μέγιστον δίαρμα ἀπὸ τῆς Κελτικῆς ἐπὶ 
τὴν Διβύην εἶναι τὸ ἀπὸ τοῦ Γαλατικοῦ κόλπου στα- 
δέων πεντακισχιλίων, τοῦτο δ᾽ εἷναι καὶ τὸ μέγιστον 

45 πλάτος τοῦ πελάγους, ὥστ᾽ εἴη ἂν τὸ ἀπὸ τῆς λεχϑεἰ- 
σης γραμμῆς ἐπὶ τὸν μυχὸν τοῦ κόλπου σταδίων δισχι-- 
λίων πεντακοσίων, ἐπὶ δὲ Μασσαλίαν ἐλαττόνων" νο-- 
τιωτέρα γάρ ἐστιν ἡ ΙΜασσαλία τοῦ μυχοῦ τοῦ κόλπου. 
τὸ δέ γε ἀπὸ τῆς Ῥοδίας ἐπὶ τὸ Βυξάντιον ἐστὶ τετρα-- 

80 κισχιλέίων που καὶ ἐνακοσίων σταδίων, ὥστε πολὺ 

16. ροβὶ πανταχοῦ: πολλαχοῦ 
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ἀρκτικώτερος ἂν εἴη ὁ διὰ Βυξαντίου τοῦ διὰ Μασσα-- 
λίας. τὸ δ᾽ ἐκεῖϑεν ἐπὶ τὴν Βρεττανικὴν δυναται συμ-- 
φωνεῖν τῷ ἀπὸ Βυζαντίου ἐπὶ Βορυσϑένη᾽ τὸ δ᾽ ἐκεῖ-- 
ὃὲεν ἐπὶ τὴν Ἰέρνην οὐκέτε γνώριμον πόσον ἄν τις 
ϑείη, οὐδ᾽ εἰ περαιτέρω ἔτι οἰκήσιμά ἐστιν, οὐδὲ δεῖδ 
φροντίζειν τοῖς ἐπάνω λεχϑεῖσι [προσέχοντας]" πρός 
τε γὰρ ἐπιστήμην ἄρκεῖ τὸ λαβεῖν, καϑάπερ ἐπὶ τῶν 
νοτίων μερῶν, ὅτι ὑπὲρ Μερόης μέχρι τρισχιλίων στα-- 
δίων προελϑόντιτῆς οἰκησίμου τίϑεσϑαι [πέρας] προσ-- 
ἧκεν (οὐχ ὡς ἂν τούτου ἀκριβεστάτου πέρατος ὄν- 10 
τος. ἀλλ᾽ ἐγγύς γε τἀκριβοῦς), οὕτω κἀκεῖ τοὺς ὑπὲρ 
τῆς Βρεττανικῆς οὐ πλείους τούτων ϑετέον ἢ μικρῷ 
πλείους, οἷον τετρακισχιλίους. πρός τὲ τὰς ἡγεμονικὰς 
χρείας οὐδὲν ἂν εἴη πλεονέκτημα τὰς τοιαύτας γνωρί- 
ξειν χώρας καὶ τοὺς ἐνοικοῦντας, καὶ μάλιστα εἰ νή-- 16 
σους οἰκοῖεν τοιαύτας, αἵ μήτε λυπεῖν μήτ᾽ ὠφελεῖν. 
ἡμᾶς δύνανται μηδὲν διὰ τὸ ἀνεπίπλεκτον" καὶ γὰρ 
τὴν Βρεττανικὴν ἔχειν δυνάμενοι Ῥωμαῖοι κατεφρό-- 
νησαν, ὁρῶντες ὅτι οὔτε φόβος ἐξ αὐτῶν οὐδὲ εἷς ἐστιν 

ΟἸΠδ(οὐ γὰρ ἐσχύουσι τοσοῦτον ὥστ᾽ ἐπιδιαβαίνειν ἡμῖν) 30 
οὔτ᾽ ὠφέλεια τοσαύτη τις, εἰ κατάσχοιεν. πλέον γὰρ ἐκ 
τῶν τελῶν δοκεῖ προσφέρεσϑαι νῦν ἢ ὁ φόρος δύναται 
συντελεῖν, ἀφαιρουμένης τῆς εἰς τὸ στρατιωτικὸν δα-- 
πάνης τὸ φρουρῆσον καὶ φορολογῆσον τὴν νῆσον 
πολὺ δ᾽ ἂν ἐπιγένοιτο τὸ ἄχρηστον ἐπὶ τῶν ἄλλων τῶν 35 
περὶ ταύτην νήσων. 

Εἰ δὲ προστεϑείη τῷ ἀπὸ τῆς Ῥοδίας μέχρι Βο-- 
ρυσϑένους διαστήματι τὸ ἀπὸ Βορυσϑένους ἐπὶ τὰς 
ἄρκτους τῶν τετρακισχιλίων σταδίων διάστημα, γίνε- 

ται τὸ πᾶν μύριοι δισχέλιοι ἑπτακόσιοι στάδιοι, τὸ δ᾽ 380 
ἀπὸ τῆς Ῥοδίας ἐπὶ τὸ νότιον πέρας ἐστὶ τῆς οἰκουμέ-- 
νης μύριοι ἑξακισχίλιοι ἑξακόσιοι, ὥστε τὸ σύμπαν 
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πλάτος τῆς οἰκουμένης εἴη ἂν ἔλαττον τῶν τρισμυρίων 
ἀπὸ νότου πρὸς ἄρκτον τὸ δέγε μῆκος περὶ ἑπτὰ μυ- 
ριάδας λέγεται, τοῦτο δ᾽ ἐστὶν ἀπὸ δύσεως ἐπὶ τὰς 
ἀνατολὰς τὸ ἀπὸ τῶν ἄκρων τῆς Ἰβηρίέαρ ἐπὶ τὰ ἄκρα 

δ τῆς Ἰνδικῆς, τὸ μὲν ὁδοῖς τὸ δὲ ταῖς ναυτιλίαις ἀναμε-- 
μετρημένον. ὅτι δ᾽ ἐντὸς τοῦ λεχϑέντος τετραπλεύ-- 
ρου τὸ μῆχός ἐστι τοῦτο, ἐκ τοῦ λόγου τῶν παραλλή- 
λων πρὸς τὸν ἰσημερινὸν δῆλον, ὥστε πλέον ἢ διπλά-- 
σιὸν ἐστι τοῦ πλάτους τὸ μῆκος. λέγεται δὲ καὶ χλαμυ-- 

10 δοειδές πως τὸ σχῆμα" πολλὴ γὰρ συναγωγὴ τοῦ πλά-- 
τους πρὸς τοῖς ἄκροις εὑρίσκεται καὶ μάλιστα τοῖς 
ἑσπερίοις, τὰ καϑ᾽ ἔκαστᾳ ἐπιόντων ἡμῶν. 

Νυνὶ μὲν οὖν ἐπιγεγράφαμεν ἐπὶ σφαιρικῆς ἐπι- 
᾿ φανείας τὸ χωρίον, ἐν ᾧ φαμεν ἰδρῦσϑαι τὴν οἰκουμέ- 
15 νην καὶ δεῖ τὸν ἐγγυτάτω διὰ τῶν χειροκμήτων σχη-- 

μάτων μιμούμενον τὴν ἀλήϑειαν ποιήσαντα σφαῖραν 
τὴν γῆν, καϑάπερ τὴν Κρατήτειον, ἐπὶ ταύτης ἀπολα-- 
βόντα τὸ τετράπλευρον ἐντὸς τούτου τιϑέναι τὸν πί- 
νακὰ τῆς γεωγραφίας. ἀλλ᾽ ἐπειδὴ μεγάλης δεῖ σφαί- 

Φ0 ρας, ὥστε πολλοστημόριον αὐτῆς ὑπάρχον τὸ λεχϑὲν 
τμῆμα ἱκανὸν γενέσθαι δέξασθαι σαφῶς τὰ προσή-- 
κοντα μέρη τῆς οἰκουμένης, καὶ τὴν οἰκείαν παρασχεῖν 
ὄψεν τοῖς ἐπιβλέπουσι, τῷ μὲν δυναμένῳ κατασκευά- 
σαὄϑαι τηλικαύτην οὕτω ποιεῖν βέλτιον" ἔστω δὲ μὴ 

46 μείω δέκα ποδῶν ἔχουσα τὴν διάμετρον τῷ δὲ μὴ δυ- 
ναμένῳ τηλικαύτην ἢ μὴ πολλῷ ταύτης ἐνδεεστέραν 
ἐν ἐπιπέδῳ καταγραπτέον πίνακι τοὐλάχιστον ἑπτὰ 
ποδῶν. διοίσει γὰρ μικρόν, ἐὰν ἀντὶ τῶν κύκλων τῶν 
τε παραλλήλων καὶ τῶν μεσημβρινῶν, οἷς τά τε κλί- 

80 ματα καὶ τοὺς ἀνέμους διασαφοῦμεν καὶ τὰς ἄλλας 
διαφορὰς καὶ τὰς σχέσεις τῶν τῆς γῆς μερῶν πρὸς ἄλ-- 
ληλά τε καὶ τὰ οὐράνια, εὐθείας γράφωμεν, τῶν μὲν 
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παραλλήλων παραλλήλους, τῶν δὲ ὀρϑῶν πρὸς ἐκεί-- 
ΟἸΙΤνους ὀρϑάς, τῆς διανοίας ῥαδίως μεταφέρειν δυναμέ- 

νης τὸ ὑπὸ τῆς ὄψεως ἐν ἐπιπέδῳ ϑεωρούμενον ἐπι-- 
φανείᾳ σχῆμα καὶ μέγεϑος ἐπὶ τὴν περιφερῇ τε καὶ 
σφαιρικήν. ἀνάλογον δὲ καὶ περὶ τῶν λοξῶν κύκλων 8 
καὶ εὐθειῶν φαμεν. εἰ δ᾽ οἵ μεσημβρινοὶ οἵ παρ᾽ ἕκά- 
στοις [διὰ] τοῦ πόλου γραφόμενοι πάντες συννεύου- 
ὅιν ἐν τῇ σφαίρᾳ πρὸς ἕν σημεῖον, ἀλλ᾽ ἐν τῷ ἐπιπέδῳ 
γε οὐ διοίσει πένακι τὰς εὐθείας μικρὰς συννευούδας 
ποιεῖν μόνον τὰς μεσημβρινας" οὐδὲ γὰρ πολλαχοῦ 10 
τοῦτ᾽ ἀναγκαῖον. οὐδ᾽ ἐκφανής ἐστιν ὥσπερ ἡ περυ- 
φέρεια οὕτω καὶ ἡ σύννευσις, μεταφερομένων τῶν 
γραμμῶν εἰς τὸν πίνακα τὸν ἐπίπεδον καὶ γραφομέ- 
νῶν εὐϑειῶν. 

11 Καὶ δὴ καὶ τὸν ἑξῆς λόγον ὡς ἐν ἐπιπέδῳ πίνακι 15 

τῆς γραφῆς γινομένης ἐκθήσομεν. ἐροῦμεν δὴ τὴν μὲν 

ἐπελϑόντες αὐτοὶ τῆς γῆς καὶ θαλάττης, περὶ ἧς δὲ 

πιστεύσαντες τοῖς εἰποῦσιν ἢ γράψασιν. ἐπήλθομεν 
δὲ ἐπὶ δύσιν μὲν ἀπὸ τῆς ᾿Δρμενίας μέχρι τῶν κατὰ 
Σαρδόνα τόπων τῆς Τυρρηνίας, ἐπὶ μεσημβρίαν δὲ 30 
ἀπὸ τοῦ Εὐξείνου μέχρε τῶν τῆς Αἰὐϑιοπίας ὅρων᾽ 
οὐδὲ τῶν ἄλλων δὲ οὐδὲ εἷς ἂν εὑρεϑείη τῶν γεωγρα-- 
φησάντων πολύ τι ἡμῶν μᾶλλον ἐπεληλυϑὼς τῶν 
λεχϑέντων διαστημάτων. ἀλλ᾽ οἱ πλεονάσαντες περὲ 
τὰ δυσμικὰ μέρη τῶν πρὸς ταῖς ἀνατολαῖς οὐ τοσοῦ-- 35 
τον ἥψαντο, οἱ δὲ περὶ τἀναντία τῶν ἑσπερίων ὑστέ- 
ρησαν᾽ ὁμοίως δ᾽ ἔχει καὶ περὶ τῶν πρὸς νότον καὶ τὰς 
ἄρκτους. τὸ μέντοι πλέον κἀκεῖνοι καὶ ἡμεῖς ἀκοῇ 
παραλαβόντες συντίϑεμεν καὶ τὸ σχῆμα καὶ τὸ μέγε-- 
ϑος καὶ τὴν ἄλλην φύσιν ὁποία καὶ ὁπόση, τὸν αὐτὸν 80 
τρόπον ὄνπερ ἡ διάνοια ἐκ τῶν αἰσϑητῶν συντίϑησι 
τὰ νοητά" σχῆμα γὰρ καὶ χρόαν καὶ μέγεϑος μήλου καὶ 
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ὀδμὴν καὶ ἁφὴν καὶ χυμὸν ἀπαγγέλλουσιν αἱ αἰσϑή-- 
σεις, ἐκ δὲ τούτων συντίϑησιν ἡ διάνοια τὴν τοῦ μή- 
λον νόησιν καὶ αὐτῶν δὲ τῶν μεγάλων σχημάτων τὰ 

᾿ μέρη μὲν αἴσϑησις ὁρᾷ, τὸ δ᾽ ὅλον ἐκ τῶν ὁραϑέντων 
56 ἣ διάνοια συντίϑησιν. οὕτω δὲ καὶ οἱ φιλομαϑεῖς ἂν-- 
δρες ὥσπερ αἰσϑητηρίοις πιστεύσαντες τοῖς ἰδοῦσι καὶ 
πλανηϑεῖσιν οὗς ἔτυχε τόπους ἄλλοις κατ᾽ ἄλλα μέρη 
τῆς γῆς, σνντιϑέασιν εἰς ὃν διάγραμμα τὴν τῆς ὅλης 
οἰκουμένης ὄψιν ἐπεὶ καὶ οἵ στρατηγοὶ πάντα μὲν αὐ- 

10 τοὶ πράττουσιν, οὐ πανταχοῦ δὲ πάρεισιν, ἀλλὰ πλεῖ-- 
στα κατορϑοῦσι δι᾽ ἑτέρων, ἀγγέλοις πιστεύοντες καὶ 
πρὸς τὴν ἀκοὴν διαπέμποντες οἰκείως τὰ προσταγ-- 
ματα- ὁ δ᾽ ἀξιῶν μόνους εἰδέναι τοὺς ἰδόντας ἀναιρεῖ 
τὸ τῆς ἀκοῆς κριτήριον. ἥτις πρὸς ἐπιστήμην ὀφϑαλ- 

15 μοῦ πολὺ κρείττων ἐστί. 
Μάλιστα δ᾽ οἱ νῦν ἄμεινον ἔχοιεν ἄν τι λέγειν 12 

περὶ τῶν κατὰ Βρεττανοὺς καὶ Γερμανοὺς καὶ τοὺς 
περὶ τὸν Ἴστρον τοῦς τε ἐντὸς καὶ τοὺς ἐκτὸς Γέτας τε 0.118 
καὶ Τυρεγέτας καὶ Βαστάρνας. ἔτι δὲ τοὺς περὶ τὸν 

40 Καύκασον, οἷον ᾿Αλβανοὺς καὶ Ἴβηρας. ἀπήγγελται 
δ᾽ ἡμῖν καὶ ὑπὸ τῶν τὰ Παρϑικὰ συγγραψάντων, τῶν 
περὶ 4πολλόδωρον τὸν ᾿Αρτεμιτηνόν, ἃ πολλῶν ἐκεῖ- 
νοι μᾶλλον ἀφώρισαν, τὰ περὶ τὴν Ὑρκανίαν καὶ τὴν 
Βακτριανήν" τῶν τὲ Ῥωμαίων καὶ εἰς τὴν εὐδαίμονα 

45 4ραβίαν ἐμβαλόντων μετὰ στρατιᾶς νεωστί, ἧς ἡγεῖτο 
ἀνὴρ φίλος ἡμῖν καὶ ἑταῖρος Δἴλιος Γάλλος. καὶ τῶν 
ἐκ τῆς ᾿Δλεξανδρείας ἐμπόρων στόλοις ἤδη πλεόντων 
διὰ τοῦ Νείλου καὶ τοῦ ᾿Δἀραβίου κόλπου μέχρι τῆς 
Ἰνδικῆς, πολὺ μᾶλλον καὶ ταῦτα ἔγνωσται τοῖς νῦν ἢ 

80 τοῖς πρὸ ἡμῶν. ὅτε γοῦν Γάλλος ἐπῆρχε τῆς Αἰγύ- 
πτου, συνόντες αὐτῷ καὶ συναναβάντες μέχρι Σνήνης 
καὶ τῶν Αἰθιοπικῶν ὅρων ἱστοροῦμεν, ὅτι καὶ ἑκατὸν 
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και δἴκοσι νῆες πλέοιδν ἐκ Μυὸς ὅρμου πρὸς τὴν Ἶν-- 
δικήν, πρότερον ἐπὶ τῶν Πτολεμαϊκῶν βασιλέων ὀλέ- 
γῶν παντάπασι ϑαρρούντων πλεῖν καὶ τὸν Ἰνδικὸν 
ἐμπορεύεσθαι φόρτον. 

Τὰ μὲν οὖν πρῶτα καὶ κυριώτατα καὶ πρὸς ἐπι- 5 
στήμην καὶ πρὸς τὰς χρείας τὰς πολιτικὰς ταῦτα, σχῆ- 
μα καὶ μέγεϑος εἰπεῖν ὡς ἁπλούστατα ἐγχειρεῖν τὸ πῖ- 

᾿ τον δίς τὸν γεωγραφικὸν πίνακα, συμπαραδηλοῦντα 

14 

καὶ τὸ ποῖόν τι καὶ πόστον μέρος τῆς ὅλης γῆς ἐστι" 
τοῦτο μὲν γὰρ οἰκεῖον τῷ γεωγράφῳ, τὸ δὲ καὶ περὶ 190 
ὅλης ἀκριβολογεῖσϑαι τῆς γῆς καὶ περὶ τοῦ σπονδύλου 
παντὸς ἧς λέγομεν ξώνης ἄλλης τινὸς ἐπιστήμης ἐστίν, 
οἷον εἰ περιοικεῖται καὶ κατὰ ϑάτερον τεταρτημόριον 
ὁ σπόνδυλος᾽ καὶ γὰρ εἰ οὕτως ἔχει, οὐχ ὑπὸ τούτων 
γε οἰκεῖται τῶν παρ᾽ ἡμῖν. ἀλλ᾽ ἐκείνην ἄλλην οἰκου-- 1ό 
μένην θετέον, ὅπερ ἐστὶ πιϑανόν. ἡμῖν δὲ τὰ ἐν αὐτῇ 
ταύτῃ λεκτέον. 

Ἔστι δή τι χλαμυδοειδὲς σχῆμα τῆς γῆς τῆς οἰκου- 
μένης. οὗ τὸ μὲν πλάτος ὑπογράφει τὸ μέγιστον ἡ διὰ 
τοῦ Νείλου γραμμή, λαβοῦσα τὴν ἀρχὴν ἀπὸ τοῦ διὰ 59 
τῆς Κινναμωμοφόρου παραλλήλου καὶ τῆς τῶν 4{ἴ- 
γυπτίων τῶν φυγάδων νήσου μέχρι τοῦ διὰ τῆς Ἰέρ-- 
νῆς παραλλήλου, τὸ δὲ μῆκος ἡ ταύτῃ πρὸς ὀρϑὰς ἀπὸ 
τῆς ἑσπέρας διὰ στηλῶν καὶ τοῦ Σικελικοῦ πορϑμοῦ 
μέχρι τῆς Ῥοδίας καὶ τοῦ Ἰσσικοῦ κόλπου, παρὰ τὸν 5 
Ταῦρον ἰοῦσα τὸν διεξωκότα τὴν ̓ 4σίαν καὶ καταστρέ-- 

.- φοντα ἐπὶ τὴν ἑῴαν ϑάλατταν μεταξὺ Ἰνδῶν καὶ τῶν 
ὑπὲρ τῆς Βακτριανῆς Σκυϑώῶν. δεῖ δὴ νοῆσαι παραλ-- 
ληλόγφραμμόν τι, ἐν ᾧ τὸ χλαμυδοειδὲς σχῆμα ἐγγέ- 
γραπται οὕτως ὥστε τὸ μῆκος τῷ μήκει ὁμολογεῖν καὶ 89 
ἔσον εἶναι τὸ μέγιστον καὶ τὸ πλάτος τῷ πλάτει. τὸ μὲν 
δὴ χλαμυδοειδὲς σχῆμα οἰκουμένη ἐστέ" τὸ δὲ πλάτος 
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ὁρίξεσϑαι ἔφαμεν αὐτῆς ταῖς ἐσχάταις παραλλήλοις 
πλευραῖς, ταῖς διοριξούσαις τὸ οἰκήσιμον αὐτῆς καὶ τὸ 0.119 
ἀοίκητον ἐφ᾽ ἑκάτερα. αὕται δ᾽ ἦσαν πρὸς ἄρκτοις 
μὲν ἡ διὰ τῆς Ἰέρνης, πρὸς δὲ τῇ διακεκαυμένῃ ἡ διὰ 

δτῆς Κινναμωμοφόρου" αὗται δὴ προσεκβαλλόμεναι 
ἐπί τε τὰς ἀνατολὰς καὶ ἐπὶ τὰς δύσεις μέχρι τῶν ἀν-- 
ταιρόντων μερῶν τῆς οἰκουμένης ποιήσουσέτι παραλ- 
ληλόγραμμον πρὸς τὰς ἐπιξευγνυούσας διὰ τῶν ἄκρων 
αὐτάς. ὅτι μὲν οὖν ἐν τούτῳ ἐστὶν ἡ οἰκουμένη, φα-- 

το νερὸν ἐκ τοῦ μήτε τὸ πλάτος αὐτῆς τὸ μέγιστον ἔξω 
πίπτειν αὐτοῦ μήτε τὸ μῆκος ὅτι δ᾽ αὐτῆς χλαμυδοει- 
δὲς τὸ σχῆμά ἐστιν, ἐκ τοῦ τὰ ἄκρα μυουρίζειν τὰ τοῦ 
μήκους ἑκατέρωϑεν, κλυξόμενα ὑπὸ τῆς ϑαλάττης, καὶ 
ἀφαιρεῖν τοῦ πλάτους" τοῦτο δὲ δῆλον ἐκ τῶν περι- 

16 πλευσάντων τά τε ἑῷα μέρη καὶ τὰ δυσμικὰ ἑκατέρω- 
ϑεν. τῆς τε γὰρ Ἰνδικῆς νοτιωτέραν πολὺ τὴν Ταπρο- 
βάνην καλουμένην νῆσον ἀποφαίνουσιν, οἰκουμένην 
ἔτι καὶ ἀνταίρουσαν τῇ τῶν Αἰγυπτίων νήσῳ καὶ τῇ 
τὸ κιννάμωμον φερούσῃ γῇ᾽ τὴν γὰρ κρᾶσιν τῶν ἀέ- 

40 ρῶν παραπλησίαν εἶναι" τῆς τε μετὰ τοὺς Ἰνδοὺς Σκυ-- 
ϑίας τῆς ὑστάτης ἀρκτικώτερά ἐστι τὰ κατὰ τὸ στόμα 
τῆς Ὑρκανίας ϑαλάττης καὶ ἔτι μᾶλλον τὰ κατὰ τὴν 
Ἰέρνην. ὁμοίως δὲ καὶ περὶ τῆς ἔξω στηλῶν λέγεται" 
δυσμικώτατον μὲν γὰρ σημεῖον τῆς οἰκουμένης τὸ τῶν 

25 Ἰβήρων ἀκρωτήριον ὃ καλοῦσιν ἱερόν κεῖται δὲ κατὰ 
. τὴν γραμμήν πῶς τὴν διὰ Γαδείρων τε καὶ στηλῶν καὶ 
τοῦ Σικελικοῦ πορϑμοῦ καὶ τῆς Ῥοδίας. συμφωνεῖν 
γὰρ καὶ τὰ ὡροδκοπεῖα καὶ τοὺς ὠνέμους φασὶ τοὺς 
ἑκατέρωσε φοροὺς καὶ τὰ μήκη τῶν μεγίστων ἡμερῶν 

80 τὰ καὶ νυκτῶν ἔστι γὰρ τετταρεσκαίδεκα ὡρῶν ἰδημε- 
ρινῶν [καὶ ἡμίσους ἡ μεγίστη τῶν ἡμερῶν) τε καὶ νυ- 
κτῶν. ἕν τε τῇ παραλίᾳ τῇ κατὰ Γάδειρα καὶ "Ἴβηράς 

- 
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ποτε ὁρᾶσθαι. Ποσειδώνιος δ᾽ ἔκ τινος ὑψηλῆς οἰκίας 
ἐν πόλει διεχούσῃ τῶν τόπων τούτων ὅσον τετρακο- 
σίους σταδίους φησὶν ἰδεῖν ἀστέρα, ὃν τεκμαίρεσθαι 
τὸν Κάνωβον αὐτὸν ἐκ τοῦ τε μικρὸν ἐκ τῆς Ἰβηρίας 
προελϑόντας ἐπὶ τὴν μεσημβρίαν ὁμολογεῖν ἀφορᾶν 5 
αὐτὸν καὶ ἐκ τῆς ἱστορίας τῆς ἐν Κνίδῳ τὴν γὰρ Εὐ- 
δόξου σκοπὴν οὐ πολὺ τῶν οἰκήσεων ὑψηλοτέραν 
εἶναι, λέγεσϑαι δ᾽ ὅτι ἐντεῦϑεν ἐκεῖνος ἀφεώρα τὸν 
Κάνωβον ἀστέρα, εἶναι δ᾽ ἐπὶ τοῦ Ῥοδιακοῦ κλίματος 
τὴν Κνίδον, ἐφ᾽ οὗ καὶ τὰ Γάδειρα καὶ ἡ ταύτῃ πα--10 
ραλία. 

16 Ἐντεῦϑεν δὲ πρὸς μὲν τὰ νότια μέρη πλέουσιν ἡ 
“Διβύη κεῖται" ταύτης δὲ τὰ δυσμικώτατα μικρῷ τῶν 

Γαδείρων πρόκειται μᾶλλον, εἶτ᾽ ἄκραν ποιήσαντα 
ΟΙϑοστενὴν ἀναχωρεῖ πρὸς ξω καὶ νότον, καὶ πλατύνεται 16 

κατ᾽ ὀλίγον ἕως ἂν τοῖς ἑσπερίοις «ἐἰϑίοψι συνάψῃ. 
οὗτοι δ᾽ ὑπόκεινται τῶν περὶ Καρχηδόνα τόπων ὕστα- 
τοι, συνάπτοντες τῇ διὰ τῆς Κινναμωμοφόρου γραμ-- 
μῇ. εἰς δὲ τἀναντία πλέουσιν ἀπὸ τοῦ ἱεροῦ ἀκρωτη- 
ρίου μέχρι τῶν ᾿ἀρτάβρων καλουμένων ὁ πλοῦς ἐστι 30 
πρὸς ἄρκτον ἐν δεξιᾷ ἔχουσι τὴν «“υσιτανίαν᾽ εἶθ᾽ ὃ 
λοιπὸς πρὸς ξω πᾶς ἀμβλεῖαν γωνίαν ποιῶν μέχρι τῶν 
τῆς Πυρήνης ἄκρων τῶν τελευτώντων εἰς τὸν ὠκεα-- 
νόν. τούτοις δὲ τὰ ἑσπέρια τῆς Βρεττανικῆς ἀντίκειται 
πρὸς ἄρκτον, ὁμοίως δὲ καὶ τοῖς ̓ ἀρτάβροις ἀντέκειν-- 35 
ται πρὸς ἄρκτον αἱ Καττιτερίδες καλούμεναι νῆσοι πε-- 
λάγιαι κατὰ τὸ Βρεττανικόν πῶς κλίμα δρυμέναι" 
ὥστε δῆλον ἐφ᾽ ὅσον συνάγεται τὰ ἄκρα τῆς οἰκου-- 
μένης κατὰ μῆκος ὑπὸ τοῦ περικεχυμένου πελάγους 
εἰς στενόν. 80 

16 Τοιούτου δὲ ὄντος τοῦ καϑόλου σχήματος. χρή-- 
δσιμον φαίνεται δύο λαβεῖν εὐϑείας, αἵ τέμνουσαι πρὸς 
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ὀρϑὰς ἀλλήλας, ἡ μὲν διὰ τοῦ μήκους ἥξει τοῦ μεγί- 
στου παντὸς ἡ δὲ διὰ τοῦ πλάτους, καὶ ἡ μὲν τῶν πα-- 
ραλλήλων ἔσται μία ἡ δὲ τῶν μεσημβρινῶν ἔπειτα 
ταύταις παραλλήλους ἐπινοοῦντας ἐφ᾽ ἑκάτερα διαι-- 

δ ρεῖν κατὰ ταῦτας τὴν γῆν καὶ τὴν θάλατταν, ἡ χρώ- 
μενοι τυγχάνομεν. καὶ γὰρ τὸ σχῆμα μᾶλλον ἂν κατα- 
φανὲς γένοιτο ὁποῖον εἰρήκαμεν, κατὰ τὸ μέγεϑος 
τῶν γραμμῶν ἄλλα καὶ ἄλλα μέτρα ἐχουσῶν τῶν τὸ 
τοῦ μήκους καὶ τοῦ πλάτους, καὶ τὰ κλίματα ἀποδη-- 

10 λωϑήσεται βέλτιον τά τε ἑωϑινὰ καὶ τὰ ἑσπέρια, ὡς δ᾽ 
αὕτως τὰ νότια καὶ τὰ βόρεια. ἐπεὶ δὲ διὰ γνωρίμων 
τόπων λαμβάνεσϑαι δεῖ τὰς εὐθείας ταῦτας. αἱ μὲν 
ἐλήφϑησαν ἤδη. λέγω δὲ τὰς μέσας δύο τήν τὲ τοῦ 
μήκους καὶ τοῦ πλάτους, τὰς λεχϑείσας πρότερον, αἵ 

15 δ᾽ ἄλλαι ῥαδίως γνωρίξοιντ᾽ ἂν διὰ τούτων᾽ τρόπον 
γάρ τινὰ στοιχεέοις χρώμενοι τούτοις τὰ παράλληλα 
μέρη στοχαζόμεϑα καὶ τὰς ἄλλας σχέδεις τῶν οἰκήσεων 
τᾶς τ᾽ ἐπὶ γῆς καὶ πρὸς τὰ οὐρανια. 

Πλεῖστον δ᾽ ἡ ϑάλαττα γεωγραφεῖ καὶ π- 17 
40 τὴν γῆν, κόλπους ἀπεργαξομένη καὶ πελάγη καὶ πορϑ-- 

μούς, ὁμοίως δὲ ἰσϑμοὺς καὶ χερρονήσους καὶ ἄκρας" 
᾿ προσλαμβάνουσι δὲ ταύτῃ καὶ οἷ ποταμοὶ καὶ τὰ ὄρη. 
διὰ γὰρ τῶν τοιούτων ἤπειροί τὲ καὶ ἔϑνη καὶ πόλεων 
ϑέσεις εὐφυεῖς ἐνενοήϑησαν καὶ τάλλα ποικίλματα, 

“ὁ ὅσων μεστός ἐστιν ὁ χωρογραφικὸς πίναξ. ἐν δὲ τού-- 
τοις καὶ τὸ τῶν νήσων πλῆϑός ἐστι κατεσπαρμένον ἔν 
τε τοῖς πελάγεσι καὶ κατὰ τὴν παραλίαν πᾶσαν. ἄλλων 
δ᾽ ἄλλας ἀρετάς τε καὶ κακίας καὶ τὰς ἀπ αὐτῶν χρείας 
ἐπιδεικνυμένων ἢ δυσχρηστίας, τὰς μὲν φύσει τὰς δὲ 0.12] 

80 ἐκ κατασκευῆς. τὰς φύσει δεῖ λέγειν διαμένουσι γάρ, 

10. ροβὶ ἑωϑινά: δε 
ὅΤΆΛΒΟ . 1] 
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αἱ δ᾽ ἐπέϑετοι δέχονται μεταβολάς. καὶ τούτων δὲ τὰς 
πλείω χρόνον συμμένειν δυναμένας ἐμφανιστέον. ... 
ἡ πολὺ μέν, ἄλλως δ᾽ ἐπιφάνειαν ἐχούσας τινὰ καὶ 
δόξαν, ἣ πρὸς τὸν ὕστερον χρόνον παραμένουσα τρό-- 
πον τινὰ συμφυῆ τοῖς τόποις ποιεῖ καὶ μηκέτι οὖσαν κα-- ὃ 

ταδσκευήν. ὥστε δῆλον ὅτι δεῖ καὶ τούτων μεμνῆσθαι. 
περὶ πολλῶν γαρ ἐστι πόλεων τοῦτ᾽ εἰπεῖν, ὅπερ εἶπε 
Ζημοσϑένης ἐπὶ τῶν περὶ Ὄλυνθον. ἃς οὕτως ἠφανίέ- 
σϑαι φησὶν ὥστε μηδ᾽ εἰ πώποτε ὠκίσϑησαν γνῶναι ἄν 
τινα ἐπελϑόντα. ἀλλ᾽ ὅμως καὶ εἰς τούτους τοὺς τόπους 10 
καὶ εἰς ἄλλους ἀφικνοῦνται ἄσμενοι, τά γ᾽ ἴχνη ποϑοῦν- 
τες ἰδεῖν τῶν οὕτω διωνομασμένων ἔργων, καϑάπερ 
καὶ τοὺς τάφους τῶν ἐνδόξων ἀνδρῶν. οὕτω δὲ καὶ 
νομίμων καὶ πολιτειῶν μεμνήμεϑα τῶν μηκέτι οὐσῶν, 
ἐνταῦϑα καὶ τῆς ὠφελείας προκαλουμένης τὸν αὐτὸν 15 
τρόπον ὄνπερ καὶ ἐπὶ τῶν πράξεων ἢ γὰρ ξήλου χά- 
ριν ἢ ἀποτροπῆς τῶν τοιούτων. 

18 “έγομεν δ᾽ ἀναλαβόντες ἀπὸ τῆς πρώτης ὑποτυ-- 
πώσεως ὅτι ἡ καϑ᾽ ἡμᾶς οἰκουμένη γῇ περίρρυτος 
οὖσα δέχεται κόλπους εἰς ἑαυτὴν ἀπὸ τῆς ἔξω ϑαλάτ-- 30 
της κατὰ τὸν ὠκεανὸν πολλούς, μεγέστους δὲ τέτταρας" 
ὧν ὁ μὲν βόρειος Κασπία καλεῖται ϑάλαττα (οἱ δ᾽ Ὑρ-- 
κανίαν προσαγορεύουσιν), ὃ δὲ Περσικὸς καὶ ᾿ἀράβιος 
ἀπὸ τῆς νοτίας ἀναχέονται ϑαλάττης, ὁ μὲν τῆς Κασπίας 
κατ᾽ ἀντικρὺ μάλιστα ὁ δὲ τῆς Ποντικῆς, τὸν δὲ τέ-- 35 
ταρτον, ὅσπερ πολὺ τούτους ὑπερβέβληται κατὰ τὸ 
μέγεϑος., ἡ ἐντὸς καὶ καϑ'᾿ ἡμᾶς λεγομένη ϑάλαττα 
ἀπεργάξεται, τὴν μὲν ἀρχὴν ἀπὸ τῆς ἑσπέρας λαμβάα-- 
νουσα καὶ τοῦ κατὰ τὰς Ἡρακλείους στήλας πορϑμοῦ, 
μηκυνομένη δ᾽ εἰς τὸ πρὸς ξω μέρος ἐν ἄλλῳ [καὶ ἄλλῳ] 30 
πλάτει, μετὰ δὲ ταῦτα σχιζομένη καὶ τελευτῶσα εἰς 
δύο κόλπους πελαγίους, τὸν μὲν ἐν ἀριστερᾷ, ὅνπερ 
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Εὔξεινον πόντον προσαγορεύομεν, τὸν δ᾽ ἕτερον τὸν 
συγκείμενον ἔκ τε τοῦ Αἰγυπτίου πελάγους καὶ τοῦ 
Παμφυλίου καὶ τοῦ Ἰσσικοῦ. ἅπαντες δ᾽ οἱ λεχϑέντες 
χόλποι ἀπὸ τῆς ἔξω ϑαλάττης στενὸν ἔχουσι τὸν εἴσ-- 

δπλουν, μᾶλλον μὲν ὃ τε ᾿Αράβιος καὶ ὁ κατὰ στήλας, 
ἧττον δ᾽ οἵ λοιποί. ἡ δὲ περικλείουσα αὐτοὺς γῇ τριχῆ 
νενέμηται, καϑάπερ εἴρηται. ἡ μὲν οὖν Εὐρώπη πο- 
λυσχημονεστάτη πασῶν ἐστιν. ἡ δὲ Διβύη τἀναντία 
πέπονθεν, ἡ δὲ᾿ “σία μέσην πως ἀμφοῖν ἔχει τὴν διά-- Ο.152 

ι0ϑεσιν. ἅπασαι δ᾽ ἐκ τῆς ἐντὸς παραλίας ἔχουσι τὴν αἷ- 
τίαν τοῦ τε πολυσχήμονος καὶ τοῦ μή, ἡ δ᾽ ἐκτὸς πλὴν 
τῶν λεχϑέντων κόλπων ἁπλῆ καὶ χλαμυδοειδής ἐστιν, 
ὡς εἶπον. τὰς δ᾽ ἄλλας ἐν μικρῷ διαφορὰς ἐατέον" οὐ-- 
δὲν γὰρ ἐν τοῖς μεγάλοις τὸ μικρόν. ἔτι δ᾽ ἐπεὶ κατὰ 

15 τὴν γεωγραφικὴν ἱστορίαν οὐ σχήματα μόνον ξητοῦ-- 
μὲν καὶ μεγέϑη τόπων, ἀλλὰ καὶ σχέσεις πρὸς ἄλληλα 
αὐτῶν, ὥσπερ ἔφαμεν. καὶ ἐνταῦϑα τὸ ποικίλον ἡ ἐν-- 
τὸς παραλία παρέχεται μᾶλλον ἢ ἡ ἐκτός. πολὺ δ᾽ ἐστὶ 
καὶ τὸ γνώριμον καὶ τὸ εὔκρατον καὶ τὸ πόλεσι καὶ 

90 ἔϑνεσιν εὐνομουμένοις συνοικούμενον μᾶλλον ἐν-- 
ταῦϑα ἢ ἐκεῖ. ποθοῦμεν δὲ εἰδέναι ταῦτα, ἐν οἷς πλεί- 
οὖς παραδίδονται πράξεις καὶ πολιτεῖαι καὶ τέχναι καὶ 
τἄλλα ὅσα εἰς φρόνησιν συνεργεῖ, αἵ τε χρεῖαι συνά-- 

γουσιν ἡμᾶς πρὸς ἐκεῖνα ὧν ἐν ἐφικτῷ αἱ ἐπιπλοκαὶ 
45 καὶ κοινωνίαι" ταῦτα δ᾽ ἐστὶν ὅσα οἰκεῖται, μᾶλλον δ᾽ 

οἰκεῖται καλῶς. πρὸς ἅπαντα δὲ τὰ τοιαῦτα, ὡς ἔφην, 
ἡ παρ᾽ ἡμῖν ϑάλαττα πλεονέκτημα ἔχει μέγα" καὶ δὴ 
καὶ ἔνϑεν ἀρκτέον τῆς περιηγήσεως. 

Εἴρηται δὲ ὅτι ἀρχὴ τοῦδε τοῦ κόλπαυ ἐστὶν ὁ 19 
80 κατὰ τὰς στήλας πορϑμός᾽ τὸ ὃὲ στενώτατον τούτου 

περὶ ἑβδομήκοντα σταδίους λέγεται" παραπλεύσαντι 
ὃὲ τὸν στενωπὸν ἑκατὸν καὶ εἴκοσι σταδίων ὄντα διά-- 

11: 
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στασιν λαμβάνουσιν αἴ ἠόνες ἀϑρόαν, ἡ δ᾽ ἐν ἀριστερα 
μᾶλλον εἶτ ὄψις μεγάλου φαίνεται πελάγους. ὁρίζεται 
δ᾽ ἐκ μὲν τοῦ δεξιοῦ πλευροῦ τῇ “ιβυκῇ παραλία μέχρι 
Καρχηδόνος, ἐκ δὲ ϑατέρου τῇ τε Ἰβηρικῇ καὶ τῇ Κελ-- 
τικῇ κατὰ Νάρβωνα καὶ Μασσαλίαν, καὶ μετὰ ταῦτα τῇ ὃ 
“ιγυστικῇ, τελευταίᾳ δὲ τῇ Ἰταλικῇ μέχριτοὐΣικελικοῦ 
πορϑμοῦ. τὸ δ᾽ ἑῷον τοῦ πελάγους πλευρὸν ἡ Σικε-- 
λία ἐστὶ καὶ οἵ ἑκατέρωϑεν αὐτῆς πορϑμοί, ὁ μὲν πρὸς 
τῇ Ἰταλίᾳ ἑπταστάϑιος, ὁ δὲ πρὸς τῇ Καρχηδόνι χιλίων 
καὶ πεντακοσίων σταδίων. ἡ δ᾽ ἀπὸ τῶν στηλῶν ἐπὶ 10 
τὸ ἑπταστάδιον γραμμὴ μέρος μέν ἐστι τῆς ἐπὶ ἹΡύδον 
καὶ τὸν Ταῦρον, μέσον δέ πως τέμνει τὸ λεχϑὲν πέλα- 
γος λέγεται δὲ σταδίων μυρίων καὶ δισχιλίων " τοῦτο 
μὲν δὴ τὸ μῆκος τοῦ πελάγους. πλάτος δὲ τὸ μέγιστον 
ὅσον πεντακισχιλίων σταδίων τὸ ἀπὸ τοῦ Γαλατικοῦ 18 
κόλπου μεταξὺ Μασσαλίας καὶ Νάρβωνος ἐπὶ τὴν κατ᾽ 
ἀντικρὺ Διβύην. καλοῦσι δὲ τὸ πρὸς τῇ Διβύῃ πᾶν μέ- 
θος τῆς ϑαλάττης ταύτης Διβυκὸν πέλαγος, τὸ δὲ πρὸς 
τῇ κατ᾽ ἀντικρὺ γῇ τὸ μὲν Ἰβηρικὸν τὸ δὲ Διγυστικὸν 
τὸ δὲ Σαρδόνιον. τελευταῖον δὲ μέχρι τῆς Σικελίας τὸ 30 
Τυρρηνικόν. νῆσοι δ᾽ εἰσὶν ἐν μὲν τῇ παραλίᾳ τῇ κατὰ 
τὸ Τυρρηνικὸν πέλαγος μέχρι τῆς Διγυστικῆς συχναί, 

6.198 μέγισται δὲ Σαρδὼ καὶ Κύρνος, μετά γε τὴν Σικελίαν “" 
αὕτη δὲ καὶ τῶν ἄλλων ἐστὶ μεγίστη τῶν καϑ'᾽ ἡμᾶς καὶ 
ἀρίστη. πολὺ δὲ τούτων λειπόμεναι πελάγιαι μὲν Παν-- 95 
δατερίατε καὶ Ποντία, πρόσγειοι δὲ Αἰϑαλία τε καὶ Πλα-- 
νασία καὶ Πιϑηκοῦσσα καὶ Προχύυτη καὶ Καπρίαι καὶ 
“ευκωσία καὶ ἄλλαι τοιαῦται. ἐπὶ ϑάτερα δὲ τῆς 4ε-- 
γυστικῆς αἱ πρὸ τῆς λοιπῆς ἠόνος μέχρι στηλῶν οὐ 
πολλαί, ὧν εἰσιν ἥ τε Γυμνησία καὶ Ἔβυσος" οὐ πολ-- 380 
λαὶ δ᾽ οὐδ᾽ αἴ πρὸ τῆς Διβύης καὶ τῆς Σικελίας, ὧν εἰσι 



--Ἐ8Ὲ -- 165 

Κόσσουρά τε καὶ Αἰγέμουρος καὶ αἱ Διπαραίων νῆσοι, 
ἃς Αἰόλου τινὲς προσαγορεύουσι. 

Μετὰ δὲ τὴν Σικελίαν καὶ τοὺς ἑκατέρωϑεν πορϑ-- 90 
μοὺς ἄλλα πελάγη συνάπτει, τό τε πρὸ τῶν Σύρ- 

δτεῶν καὶ τῆς Κυρηναίας καὶ αὐταὶ αἱ Σύρτεις καὶ τὸ 
Αὐσόνιον μὲν πάλαι νῦν δὲ καλούμενον Σικελικόν, 
σύρρουν ἐκείνῳ καὶ συνεχές. τὸ μὲν οὖν πρὸ τῶν Σ)ύρ-- 
τεῶν καὶ τῆς Κυρηναίας καλεῖται Λιβυκόν, τελευτᾷ 

δ᾽ εἰς τὸ Δἰγύπτιον πέλαγος. τῶν δὲ Σύρτεων ἡ μὲν 
10 ἐλάττων ἐστὶν ὅσον χιλίων καὶ ἑξακοσίων σταδίων τὴν 

περίμετρον" πρόκεινται δ᾽ ἐφ᾽ ἑκάτερα τοῦ στόματος 
νῆσοι Μηνίγξ τε καὶ Κέρκινα" τῆς δὲ μεγάλης Σύρ- 
τεώς φησιν Ἐρατοσϑένης τὸν κύκλον εἶναι πεντακισ-- 
χιλίων, τὸ δὲ βάϑος χιλίων ὀκτακοσίων ἀφ᾽ Ἑσπερί- 

16 δῶν εἰς Αὐτόμαλα καὶ τὸ τῆς Κυρηναίας μεϑόριον 
πρὸς τὴν ἄλλην τὴν ταύτῃ Λιβύην" ἄλλοι δὲ τὸν περί- 
πλουν τετρακισχιλίων σταδίων εἶπον, τὸ δὲ βάϑος χι- 
λίων πεντακοσίων, ὅσον καὶ τὸ πλάτος τοῦ στόματος. 
τὸ δὲ Σικελικὸν πέλαγος πρὸ τῆς Σικελίας ἐστὶ καὶ τῆς 

40 Ἰταλίας ἐπὶ τὸ πρὸς ἕω μέρος καὶ ἔτι τοῦ μεταξὺ πόρου 
τῆς τε Ῥηγίνης μέχρι Δοκρῶν,, καὶ τῆς Μεσσηνίας μέ- 
χρι Συρακουσσῶν καὶ Παχύνου. αὔξεται δ᾽ ἐπὶ μὲν τὸ 
πρὸς ἔξω μέρος μέχρι τῶν ἄκρων τῆς Κρήτης, καὶ τὴν 
Πελοπόννησον δὲ περικλύξει τὴν πλείστην, καὶ πληροῖ 

956 τὸν Κυρινϑιακὸν καλούμενον κόλπον πρὸς ἄρκτους 
δὲ ἐπί τε ἄκραν Ἰαπυγίαν καὶ τὸ στόμα τοῦ Ἰονίου 
κόλπου καὶ τῆς Ἠπείρου τὰ νότια μέρη μέχρι τοῦ .4μ-- 
βρακικοῦ κόλπου καὶ τῆς συνεχοῦς παραλίας τῆς ποι- 

οὔσης τὸν Κορινϑιακὸν κόλπον πρὸς τὴν Πελοπόννη- 
0ὅον. ὁ δ᾽ Ἰόνιος κόλπος μέρος ἐστὶ τοῦ νῦν ᾿Αδρίου 

λεγομένου" τούτου δὲ τὴν μὲν ἐν δεξιᾷ πλευρὰν ἡ 11- 
λυρὶς ποιεῖ, τὴν δ᾽ εὐώνυμον ἡ Ἰταλία μέχρι τοῦ μυχοῦ 
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τοῦ κατὰ ᾿κυληίαν. ἔστι δὲ πρὸς ἄρκτον ἅμα καὶ πρὸς 
τὴν ἑσπέραν ἀνέχων στενὸς καὶ μακρός, μῆκος μὲν ὅσον 
ἑξακισχιλέων σταδίων, πλάτος δὲ τὸ μέγιστον διακοσίων 
ἐπὶ τοῖς χιλίοις. νῆσοι δέ εἰσιν ἐνταῦϑα συχναὶ μὲν αἴ 
πρὸ τῆς Ἰλλυρίδος, αἴ τε ᾿ἀψυρτίδες καὶ Κυρικτικὴ καὶ δ 

ο.19244ιβυρνίδες, ἔτι δ᾽ Ἴσσα καὶ Τραγούριον καὶ ἡ Μέλαινα 
Κόρκυρα καὶ Φάρος, πρὸ τῆς Ἰταλίας δὲ αἱ Διομήδειοι. 
τοῦ Σικελικοῦ δὲ τὸ ἐπὶ Κρήτην ἀπὸ Παχύνου τετρα- 
κισχιλέίων καὶ πεντακοσίων σταδίων φασί" τοσοῦτον 
δὲ καὶ τὸ ἐπὶ Ταίναρον τῆς Δακωνικῆς" τὸ δὲ ἀπὸ 10 
ἄκρας Ἰαπυγίας ἐπὶ τὸν μυχὸν τοῦ Κορινϑιακοῦ κόλπου 
τῶν μὲν τρισχιλίων ἐστὶν ἔλαττον, τὸ δ᾽ ἀπὸ Ἰαπυγίας 
εἰς τὴν Διβύην πλέον τῶν τετρακισχιλίων ἐστί. νῆσοι 
δ᾽ εἰσὶν ἐνταῦϑα ἥ τε Κόρκυρα καὶ Σύβοτα πρὸ τῆς 
Ἠπειρώτιδος, καὶ ἐφεξῆς πρὸ τοῦ Κορινϑιακοῦ κόλ-- 15 
που Κεφαλληνία καὶ ἸἸθάκη καὶ Ζάκυνϑος καὶ Ἐχι- 
νάδες. 

91 Τῷ δὲ Σικελικῷ συνάπτει τὸ Κρητικὸν πέλαγος 
καὶ τὸ Σαρωνικὸν καὶ τὸ Μυρτῴῷον, ὃ μεταξὺ τῆς Κρή-- 
της ἐστὶ καὶ τῆς “Δργείας καὶ τῆς ᾿ἀττικῆς, πλάτος ἔχον 30 
τὸ μέγιστον τὸ ἀπὸ τῆς ̓ ἀττικῆς ὅσον χιλίων καὶ διακο--: 
σέων σταδίων, μῆκος δ᾽ ἔλαττον ἢ διπλάσιον. ἐν τούτῳ 
δὲ νῆσοι Κύϑηρα τε καὶ Καλαυρία καὶ αἴ περὶ Αἴγιναν 
καὶ Σαλαμῖνα καὶ τῶν Κυκλάδων τινές. τὸ δὲ συνεχὲς 
τὸ «Αἰγαϊῖόν ἐστιν ἤδη σὺν τῷ “Μέλανι κόλπῳ καὶ τῷ 36 
Ἑλλησπόντῳ, καὶ τὸ Ἰκάριον καὶ Καρπάϑιον μέχρι τῆς 
Ῥόδου καὶ Κρήτης καὶ τῶν πρώτων μερῶν τῆς 4σίας 
ἌΝ αἴ τε Κυκλάδες νῆσοι εἰσὶ καὶ αἴ Σποράδες καὶ 

αἴ προκείμεναι τῆς Καρίας καὶ Ἰωνίας καὶ «ἐολέδος 
μέχρι τῆς Τρῳάδος. λέγω δὲ Κῶ καὶ Σάμον καὶ Χίον 80 

47. νοϑὶ φηήτης: καὶ Κύπρου 
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καὶ Δέσβον καὶ Τένεδον" ὡς δ᾽ αὕτως αἵ προκείμεναι 

τῆς Ἑλλάδος μέχρι τῆς Μακεδονίας καὶ τῆς ὁμόρου 
Θράκης Εὔβοιά τε καὶ Σκῦρος καὶ Πεπάρηϑος καὶ 4ὴῆ-- 
νος καὶ Θάσος καὶ Ἴμβρος καὶ Σαμοϑράκη καὶ ἄλλαι 

6 πλείους, περὶ ὧν ἐν τοῖς καϑ᾽ ἕκαστα δηλώσομεν. ἔστι 
δὲ τὸ μῆκος τῆς ϑαλάττης ταύτης περὶ τετρακισχιλίους 
ἢ μικρῷ πλείους. τὸ δὲ πλάτος περὶ δισχιλίους. περιέ-- 
χεται δὲ ὑπὸ τῶν λεχϑέντων μερῶν τῆς ̓ 4σίας καὶ τῆς 
ἀπὸ Σουνίου μέχρι Θερμαίου κόλπου πρὸς ἄρκτον 

10 ἐχούσης τὸν πλοῦν παραλίας καὶ τῶν Μακεδονικῶν 
κόλπων μέχρι τῆς Θρακίας χερρονήσου. 

Κατὰ δὲ ταύτην ἐστὶ τὸ ἑπταστάδιον τὸ κατὰ Ση-- 23 
στὸν καὶ Αβυδον, δι᾽ οὗ τὸ Αἰγαῖον καὶ ὁ Ἑλλήσπον-- 
τος ἐκδίδωσι πρὸς ἄρκτον εἰς ἄλλο πέλαγος, ὃ καλοῦσι 

15 Προποντίδα, κἀκεῖνο εἰς ἄλλο τὸν Εὔξεινον προσα-- 
γορδυόμενον πόντον. ἔστι δὲ διϑάλαττος τρόπον τινὰ 
οὗτος κατὰ μέσον γάρ πως ἄκραι δύο προπίπτουσιν, 
ἡ μὲν ἐκ τῆς Εὐρώπης καὶ τῶν βορείων μερῶν ἡ δ᾽ ἐκ 
τῆς “σίας ἐναντία ταύτῃ, συνάγουσαι τὸν μεταξὺ πό-- 

20 θοὸν καὶ ποιοῦσαι δύο πελάγη μεγάλα τὸ μὲν οὖν τῆς 
Εὐρώπης ἀκρωτήριον καλεῖται Κριοῦ μέτωπον τὸ δὲ 
τῆς ᾿Ασίας Κάραμβις, διέχοντα ἀλλήλων περὶ χιλίους 0.125 
σταδίους καὶ πεντακοσίους. τὸ μὲν οὖν πρὸς ἑσπέραν 

πέλαγος μῆκός ἐστιν ἀπὸ Βυξαντίου μέχρι τῶν ἐκβο-- 
96 λῶν τοῦ Βορυσϑένους σταδίων τρισχιλίων ὀκτακοσίων, 

πλάτος δὲ δισχιλίων " ἐν τούτῳ δ᾽ ἡ Δευκὴ νῆσός ἐστι" 
τὸ δ᾽ ἑῷόν ἐστι παράμηκες εἰς στενὸν τελευτῶν μυχὸν 
τὸν κατὰ Ζιοσκουριάδα ἐπὶ πεντακισχιλίους ἢ μικρῷ 
πλείους σταδίους, τὸ δὲ πλάτος περὶ τρισχιλίους" ἡ δὲ 

80 περίμετρος τοῦ σύμπαντος πελαγους ἐστὶ δισμυρίων 
που καὶ πεντακισχιλίων σταδίων. εἰκαάξουσι δέ τινες 
τὸ σχῆμα τῆς περιμέτρου ταύτης ἐντεταμένῳ Σχυϑικῷ 
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τόξῳ, τὴν μὲν νευρὰν ἐξομοιοῦντες τοῖς δεξιοῖς κα- 
λουμένοις μέρεσι τοῦ Πόντου (ταῦτα δ᾽ ἐστὶν ὁ παρά-- 
πλους ὃ ἀπὸ τοῦ στόματος μέχρι τοῦ μυχοῦ τοῦ κατὰ 
Διοσκουριάδα" πλὴν γὰρ τῆς Καράμβιος ἢ γε ἄλλη 
πᾶσα ἠὼν μικρὰς ἔχει εἰσοχάς τε καὶ ἐξοχὰς ὥστ᾽ εὐ-- ὅ 
ϑείᾳ ἐοικέναι), τὴν δὲ λοιπὴν τῷ κέρατι τοῦ τόξου διτ-- 
τὴν ἔχοντι τὴν ἐπιστροφήν, τὴν μὲν ἄνω περιφερε- 
στέραν τὴν δὲ κάτω εὐθυτέραν' οὕτω δὲ κἀκείνην 
ἀπεργάξεσϑαι δύο κόλπους, ὧν ὁ ἑσπέριος πολὺ ϑατέ- 

ρου περιφερέστερός ἐστιν. 10 

2. ὙΥπέρκειται δὲ τοῦ ἑωϑινοῦ κόλπου πρὸς ἄρκτον 
ἡ “Μαιῶτις λίμνη τὴν περίμετρον ἔχουσα ἐνακισχυ- 
λίων σταδίων ἡ Ἷ καὶ μικρῷ πλεόνων ἐκδίδωσι δ᾽ αὕτη 
μὲν εἰς Πόντον κατὰ τὸν Κιμμερικὸν καλούμενον Βόσ- 

πορον, οὗτος δὲ κατὰ τὸν Θράκιον εἰς τὴν Προπον-- ἴ6 
τίδα " τὸ γὰρ Βυξαντιακὸν στόμα οὕτω καλοῦσι Θρά- 
κιον Βόσπορον, ὃ τετραστάδιόν ἐστιν. ἡ δὲ Προποντὶς 
χιλίων καὶ πεντακοσίων λέγεται τὸ μῆκος σταδίων τὸ 
ἀπὸ τῆς Τρῳάδος ἐπὶ τὸ Βυξάντιον" πάρισον δέ πώς 

ἐστι καὶ τὸ πλάτος. ἐνταῦϑα δ᾽ ἡ τῶν Κυξικηνῶν ἵδρυ-- 30 
ται νῆσος καὶ τὰ περὶ αὐτὴν νησία. 

9ά Τοιαύτη μὲν ἡ πρὸς ἄρκτον τοῦ Αἰγαίου πελά-- 
γους ἀνάχυσις καὶ τοσαύτη, πάλιν δ᾽ ἀπὸ τῆς Ῥοδίας 
ἡ τὸ Αἰγύπτιον πέλαγος ποιοῦσα καὶ τὸ Παμφύλιον 
καὶ τὸ Ἰσσικὸν ἐπὶ μὲν τὴν ξω καὶ τῆς Κιλικίας κατὰ 35 
Ἰσσὸν ἐκτείνεται μέχρι καὶ πεντακισχιλίων σταδίων 
παρά τε Μυκίαν καὶ Παμφυλίαν καὶ τὴν Κιλίκων πα-- 
ραλίαν πᾶσαν. ἐντεῦϑεν δὲ Συρία τὸ καὶ Φοινίκη καὶ 
“ἴγυπτος ἐγκυκλοῖ πρὸς νότον τὴν ϑάλατταν καὶ πρὸς 
δύσιν ἕως ᾿4λεξανδρείας. ἐν δὲ τῷ Ἰσσικῷ κόλπῳ καὶ 80 
τῷ Παμφυλίῳ κεῖσϑαι συμβαίνει τὴν Κύπρον, συνά- 
πτουσαν τῷ «Αἰγυπτίῳ πελάγει. ἔστι δ᾽ ἀπὸ Ῥόδου 
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δίαρμα εἰς ᾿4λεξανδρειαν βορέᾳ τετρακισχιλίων που 
σταδίων, ὁ δὲ περίπλους διπλάσιος. ὁ δ᾽ Ἐρατοσϑένης 
ταύτην μὲν τῶν ναυτιχῶν εἶναί φησι τὴν ὑπόληψιν 
περὶ τοῦ διάρματος τοῦ πελάγους. τῶν μὲν οὕτω λε-- 

6γόντων, τῶν ὃδ καὶ πεντακισχιλίους οὐκ ὀκνούντων 
εἰπεῖν, αὐτὸς δὲ διὰ τῶν σχιοϑηρικῶν γνωμόνων ἀνευ-- 0.126 
ρεῖν τρισχιλίους ἑπτακοσίους πεντήκοντα. τούτου δὴ 
τοῦ πελάγους τὸ πρὸς τῇ Κιλικίᾳ καὶ Παμφυλίᾳ καὶ 
τοῦ Ποντικοῦ τὰ καλούμενα δεξιὰ μέρη καὶ ἡ Προπον-- 

᾿τοτὶς καὶ ἡ ἐφεξῆς παραλία μέχρι Παμφυλίας ποιεῖ τινα 
χερρόνηδον μεγάλην καὶ μέγαν ταύτης ἰσϑμόν. τὸν 
ἀπὸ τῆς πρὸς Ταρσῷ ϑαλάττης ἐπὶ πόλιν ᾿“μισὸν καὶ 
τὸ τῶν ᾿Δμαξόνων πεδίον τὴν Θεμίσκυραν. ἡ γὰρ ἐν-- 
᾿τὸς τῆς γραμμῆς ταύτης χώρα μέχρι Καρίας καὶ Ἰωνίας 

16 καὶ τῶν ἐντὸς “ἄλυος νεμομένων ἐθνῶν περίκλυστος 
ἅπασά ἐστιν ὑπὸ τοῦ Αἰγαίου καὶ τῶν ἑκατέρωϑεν λε-- 
χϑέντων τῆς θαλάττης μερῶν καὶ δὴ καὶ καλοῦμεν 
᾿Ασίαν ταύτην ἰδίως καὶ ὁμωνύμως τῇ ὅλῃ. 

Συλλήβδην δ᾽ εἰπεῖν, τῆς καϑ᾽ ἡμᾶς ϑαλάττης "6 
90 νοτιώτατον μέν ἐστι σημεῖον ὁ τῆς μεγάλης Σύρτεως 

μυχός, καὶ μετὰ τοῦτον ἡ κατ᾽ Αἴγυπτον ᾿4λεξάνδρεια 
καὶ τοῦ Νείλου προχοαί, βορειότατον δὲ τὸ τοῦ Βορυ-- 

σϑένους [στόμα] εἰ δὲ καὶ τὴν Μαιῶτιν προστιϑείη 
τῷ πελάγει τις (καὶ γάρ ἐστιν ὡς ἂν μέρος), τὸ τοῦ 

46 Τανάιδος" δυσμικώτατον δὲ ὁ κατὰ τὰς στήλας πορϑ- 

μός, ἑωϑινώτατον δ᾽ ὁ λεχϑεὶς μυχὸς κατὰ Ζιοσκου-- 
ριάδα- Ἐρατοσϑένης δ᾽ οὐκ εὖ τὸν Ἰσσικὸν κόλπον 
φησίν. ὁ μὲν γὰρ ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ μεσημβρινοῦ ἵδρυται 
ἐφ᾽ οὗπερ ἥ τε ᾿ἁμισὸς καὶ Θεμίσκυρα᾽ εἰ δὲ βούλει, 

80 πρόσλαβε καὶ τὴν Σιδήνην μέχρι Φαρνακείας. ἀπὸ 
δὲ τούτων τῶν μερῶν πρὸς ἕω πλοῦς ἐστι πλειόνων ἢ 
τρισχιλίων σταδίων εἰς ΔΠΙιοσκουριάδα, ὡς ἔσται μᾶλ-- 
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λον ἐκ τῆς ἐν μέρει περιοδείας φανερόν. ἡ μὲν δὴ καϑ᾽ 
ἡμᾶς ϑάλαττα τοιαύτη τις. 

26 Ὑπογραπτέον ὃὲ καὶ τὰς περιεχούσας αὐτὴν γᾶς, 
ἀρχὴν λαβοῦσιν ἀπὸ τῶν αὐτῶν μερῶν ἀφ᾽ ὧνπερ καὶ 

τὴν ϑάλατταν ὑπεγράψαμεν. εἰσπλέουσι τοίνυν τὸν δ 
κατὰ στήλας πορϑμὸν ἐν δεξιᾷ μέν ἐστιν ἡ Διβύη μέχρι 
τῆς τοῦ Νείλου ῥύσεως, ἐν ἀριστερᾷ δὲ ἀντίπορϑμος 
ἡ Εὐρώπη μέχρι τοῦ Ταναιδος" τελευτῶσι δ᾽ ἀμφότε 
ραι περὶ τὴν ̓ Ασίαν. ἀρκτέον δ᾽ ἀπὸ τῆς Εὐρώπης, ὅτι 
πολυσχήμων τε καὶ πρὸς ἀρετὴν ἀνδρῶν εὐφυεστάτη 10 
καὶ πολιτειῶν καὶ ταῖς ἄλλαις πλεῖστον μεταδεδωκυῖα 
τῶν οἰκείων ἀγαϑῶν,. ἐπειδὴ σύμπασα οἰκήσιμὸος ἐστι 
πλὴν ὀλίγης τῆς διὰ ψῦχος ἀοικήτου. αὕτη δ᾽ ὁμορεῖ 
τοῖς «μαξοίκοις τοῖς περὶ τὸν Ταναῖν καὶ τὴν Μαιῶτιν 
καὶ τὸν Βορυσϑένη. τῆς δ᾽ οἰκησίμου τὸ μὲν δυσχεί-- 15 
μερον καὶ τὸ ὀρεινὸν μοχϑηρῶς οἰκεῖται τῇ φύσει, ἐπι-- 
μελητὰς δὲ λαβόντα ἀγαϑοὺς καὶ τὰ φαύλως οἰκού- 
μενα καὶ λῃστρικῶς ἡμεροῦται, καϑάπερ οἵ Ἕλληνες 

151 ὄρη καὶ πέτρας κατέχοντες ὥκουν καλῶς διὰ πρόνοιαν 

τὴν περὶ τὰ πολιτικὰ καὶ τὰς τέχνας καὶ τὴν ἄλλην 30 
σύνεσιν τὴν περὶ βίον, Ῥωμαῖοί τε πολλὰ ἔθνη παρα- 
λαβόντες καὶ τὴν φύσιν ἀνήμερα διὰ τοὺς τόπους ἢ 
τραχεῖς ὄντας ἢ ἀλιμένους ἢ ψυχροὺς ἢ ἀπ᾽ ἄλλης αἐ- 
τίας δυσοικήτους πολλοῖς τούς τε ἀνεπιπλέκτους ἀλ-- 
λήλοις ἐπέπλεξαν καὶ τοὺς ἀγριωτέρους πολιτικῶς ξῆν 36 
ἐδίδαξαν. ὅσον δ᾽ ἐστὶν αὐτῆς ἐν ὁμαλῷ καὶ εὐκράτῳ 
τὴν φύσιν ἔχει σὐνεργὸν πρὸς ταῦτα, ἐπειδὴ τὸ μὲν ἐν 
τῇ εὐδαίμονι χώρᾳ πᾶν ἐστιν εἰρηνικόν, τὸ δ᾽ ἐν τῇ 
λυπρᾷ μάχιμον καὶ ἀνδρικόν. καὶ δέχεταί τινας παρ᾽ 
ἀλλήλων εὐεργεσίας τὰ γένη ταῦτα τὰ μὲν γὰρ ἐπι-- 80 
κουρεῖ τοῖς ὅπλοις, τὰ δὲ καρποῖς καὶ τέχναις καὶ ἠθο-- 
ποιέαις. φανεραὶ δὲ καὶ αἱ ἐξ ἀλλήλων βλάβαι μὴ 
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ἐπικουρουντων᾽ ἔχει δέ τι πλεονέχτημα ἡ βία τῶν τὰ 
ὅπλα ἐχόντων. πλὴν εἰ τῷ πλήϑει κρατοῖτο. ὑπάρχει 
δή τι καὶ πρὸς τοῦτο εὐφυὲς τῇ ἠπείρῳ ταύτῃ ὅλη 
γὰρ διαπεποίέκιλται πεδίοις τε καὶ ὄρεσιν, ὥστε παν- 

δ ταχοῦ καὶ τὸ γεωργικὸν καὶ τὸ πολιτικὸν καὶ τὸ μάχι-- 
μον παρακεῖσϑαι" πλέον δ᾽ εἷναι ϑάτερον, τὸ τῆς εἰ- 
θήνης οἰκεῖον, ὥσϑ᾽ ὅλων ἐπικρατεῖ τοῦτο, προσλαμ--: 
βανόντων καὶ τῶν ἡγεμόνων Ἑλλήνων μὲν πρότερον 
Μακεδόνων δὲ καὶ Ῥωμαίων ὕστερον. διὰ τοῦτο δὲ 

10 αὶ πρὸς πόλεμον αὐταρκεστάτη ἐστί" καὶ γὰρ τὸ μά- 
χίμον πλῆϑος ἄφϑονον ἔχει καὶ τὸ ἐργαζόμενον τὴν 
γῆν καὶ τὸ τὰς πόλεις συνέχον. διαφέρει δὲ καὶ ταύτῃ, 
διότι τοὺς καρποὺς ἐκφέρει τοὺς ἀρίστους καὶ τοὺς 
ἀναγκαίους τῷ βίῳ καὶ μέταλλα ὅσα χρήσιμα" ϑυώ-- 

Ι6 ματα δὲ καὶ λέϑους πολυτελεῖς ἔξωϑεν μέτεισιν, ὧν 
τοῖς σπανιξρμένοις οὐδὲν χείρων ὁ βίος ἐστὶν ἢ τοῖς εὐ- 
πορουμένοις. ὡς δ᾽ αὕτως βοσκημάτων μὲν πολλῶν 
ἀφϑονέαν παρέχει, ϑηρίων δὲ σπάνιν. τοιαύτη μὲν 
ἡ ἤπειρος αὕτη καϑόλου τὴν φύσιν ἐστί. 

30 Κατὰ μέρος δ᾽ ἐστὶ πρώτη πασῶν ἀπὸ τῆς ἑσπέρας 31 
ἡ Ἰβηρία, βύρσῃ βοείᾳ παραπλησία, τῶν ὡς ἂν τρα- 
χηλιμαίων μερῶν ὑπερπιπτόντων εἰς τὴν συνεχῆ Κελ-- 

, τικήν᾽ ταῦτα δ᾽ ἐστὶ τὰ πρὸς ἕξω, καὶ τούτοις ἐναπο-- 
τέμνεται τὸ πλευρὸν "ρος ἡ καλουμένη Πυρήνη." αὖ- 

φό τη δ᾽ ἐστὶ περίρρυτος τῇ ϑαλάττῃ τὸ ἱμὲν νότιον τῇ 
καϑ᾽᾿ ἡμᾶς μέχρι στηλῶν, τὰ δὲ λοιπὰ τῇ Ατλαντικῇ 
μέχρι τῶν βορείων ἄκρων τῆς Πυρήνης. μῆκος δὲ τῆς0.198 
χώρας ταύτης ἐστὶ περὶ ἑξακισχιλίους σταδίους τὸ μέ- 
γιστον, πλάτος δὲ πεντακισχιλίους. 

80 Μετὰ δὲ ταύτην ἐστὶν ἡ Κελτικὴ πρὸς ἕω μέχρι 38 
ποταμοῦ Ῥήνου, τὸ μὲν βόρειον πλευρὸν τῷ Βρεττα-- 
νικῷ κλυξομένη πορϑμῷ παντί' ἀντιπαρήκει γὰρ αὐτῇ 
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᾿παράλληλος ἡ νῆσος αὕτη πᾶσα πάσῃ, μῆκος ὅσον 
πεντακισχιλίους ἐπέχουσα" τὸ δ᾽ ξωϑινὸν τῷ Ῥήνῳ 
ποταμῷ περιγραφομένη παράλληλον ἔχοντι τὸ ῥεῦμα 

τῇ Πυρήνῃ᾽ τὸ δὲ νότιον τὸ μὲν ταῖς “4λπεσι τὸ ἀπὸ 
τοῦ Ῥήνου, τὸ δ᾽ αὐτῇ τῇ καϑ' ἡμᾶς θαλάττῃ, καϑ' δὅ 
χωρίον ὁ καλούμενος Γαλατικὸς κόλπος ἀναχεῖται, καὶ 
ἐν αὐτῷ Μασσαλία τε καὶ Νάρβων ἵδρυνται πόλεις 
ἐπιφανέσταται. ἀντίκειται δὲ τῷ κόλπῳ τούτῳ κατ᾽ 
ἀποστροφὴν ἕτερος κόλπος ὁμωνύμως αὐτῷ καλούμε- 
νος Γαλατικός, βλέπων πρὸς τὰς ἄρκτους καὶ τὴν 10 
Βρεττανικήν" ἐνταῦϑα δὲ καὶ στενώτατον λαμβάνει 
τὸ πλάτος ἡ Κελτική συνάγεται γὰρ εἰς ἰσϑμὸν ἐλατ-- 
τόνων μὲν ἢ τρισχιλίων σταδίων, πλειόνων δ᾽ ἢ δισ-- 
χιλίων. μεταξὺ δέ ἐστι ῥάχις ὀρεινὴ πρὸς ὀρϑὰς τῇ 
Πυρήνῃ, τὸ καλούμενον Κέμμενον ὅρος τελευτᾷ δὲ 1ὅ 
τοῦτο εἰς μεσαίτατα τὰ Κελτῶν πεδία. τῶν δὲ ἅλπεων, 
ἅ ἐστιν ὄρη σφόδρα ὑψηλὰ ποιοῦντα περιφερῆ γραμ-- 
μήν. τὸ μὲν κυρτὸν ἔστραπται πρὸς τὰ λεχϑέντα τῶν 
Κελτῶν πεδία καὶ τὸ Κέμμενον ὄρος, τὸ δὲ κοῖλον πρὸς 
τὴν Διγυστικὴν καὶ τὴν Ἰταλίαν. ἔϑνη δὲ κατέχει 30 
πολλὰ τὸ ὄρος τοῦτο Κελτικὰ πλὴν τῶν Διγύων᾽ οὔ-- 
τοι δ᾽ ἑτεροεϑνεῖς μέν εἶσι, παραπλήσιοι δὲ τοῖς βίοις " 
νέμονται δὲ μέρος τῶν "Ἄλπεων τὸ συνάπτον τοῖς 
᾿Απεννίνοις ὄρεσι. μέρος δὲ καὶ τῶν ᾿“πεννένων ὀρῶν 
κατέχουσι. ταῦτα δ᾽ ἐστὶν ὀρεινὴ ῥάχις διὰ τοῦ μήκους 35 
ὅλου τῆς Ἰταλίας διαπεφυκυῖα ἀπὸ τῶν ἄρκτων ἐπὶ με-- 
σημβρίαν, τελευτῶσα δ᾽ ἐπὶ τὸν Σικελικὸν πόρϑμόν. 

29 Τῆς δ᾽ Ἰταλίας ἐστὶ τὰ μὲν πρῶτα μέρη τὰ ὑποπέ- 
πτοντα ταῖς "“ἄλπεσι πεδία μέχρι τοῦ μυχοῦ τοῦ ᾿Αδρίου 
καὶ τῶν πλησίον τόπων, τὰ δ᾽ ἑξῆς ἄκρα στενὴ καὶ μα-- 80 
κρὰ χερρονησιάζξουσα, δι᾽ ἧς, ὡς εἶπον, ἐπὶ μῆκος τέ- 
ταται τὸ ̓ Απέννινον ὅρος ὅσον ἑπτακισχιλέων, πλάτος 
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δ᾽ ἀνώμαλον. ποιεῖ δὲ τὴν Ἰταλίαν χερρόνησον τό τε 
Τυρρηνικὸν πέλαγος ἀρξάμενον ἀπὸ τοῦ Μιγυστικοῦ 
καὶ τὸ “ὑσόνιον καὶ ὁ ̓ 4δρίας. 

Μετὰ δὲ τὴν Ἰταλίαν καὶ τὴν Κελτικὴν τὰ πρὸς 80 
6 ἔξω λοιπά ἐστι τῆς Εὐρώπης. ἃ δίχα τέμνεται τῷ Ἴστρῳ 
ποταμῷ. φέρεται δ᾽ οὗτος ἀπὸ τῆς ἑσπέρας ἐπὶ τὴν ξω 
καὶ τὸν Εὔξεινον πόντον ἐν ἀριστερᾷ λιπὼν τήν τε 
Γερμανίαν ὅλην ἀρξαμένην ἀπὸ τοῦ Ῥήνου καὶ τὸ Γε- 
τικὸν πᾶν καὶ τὸ τῶν Τυρεγετῶν καὶ Βασταρνῶν καὶ 

10 Σαυροματῶν μέχρι Τανάιδος ποταμοῦ καὶ τῆς Μαιώ-- 
τιδὸς λίμνης, ἐν δεξιᾷ δὲ τήν τε Θράκην ἅπασαν καὶ 0.129 
τὴν Ἰλλυρίδα, λοιπὴν δὲ καὶ τελευταίαν τὴν Ἑλλάδα. 
πρόκεινται δὲ νῆσοι τῆς Εὐρώπης ἃς ἔφαμεν. ἔξω μὲν 
᾿στηλῶν Γαδειρά τε καὶ Καττιτερίδες καὶ Βρεττανικαί, 

15 ἐντὸς δὲ στηλῶν αἴ τε Γυμνήσιαι καὶ ἄλλα νησίδια 
Φοινέκων καὶ τὰ τῶν Μασσαλιωτῶν καὶ Διγύων καὶ 
αἱ πρὸ τῆς Ἰταλίας μέχρι τῶν Αἰόλου νήσων καὶ τῆς 
Σικελίας, ὅσαι τε περὶ τὴν Ἠπειρῶτιν καὶ Ἑλλάδα καὶ 
μέχρι Μακεδονίας καὶ τῆς Θρᾳκίας χερρονήσου. 

40 “πὸ δὲ τοῦ Ταναιδὸος καὶ τῆς Μαιώτιδος ἐστι τὰ 81] 
ἐντὸς τοῦ Ταύρου συνεχῆ, τούτοις δ᾽ ἑξῆς τὰ ἐκτός. 
διαιρουμένης γὰρ αὐτῆς ὑπὸ ὄρους τοῦ Ταύρου δίχα 
διατείνοντος ἀπὸ τῶν ἄκρων τῆς Παμφυλίας ἐπὶ τὴν 
ἑῴαν ϑάλατταν κατ᾽ Ἰνδοὺς καὶ τοὺς ταύτῃ Σικυϑας, 

25 τὸ μὲν πρὸς τὰς ἄρκτους νενευκὸς τῆς ἠπείρου μέρος 
καλοῦσιν οἱ Ἔλληνες ἐντὸς τοῦ Ταύρου, τὸ δὲ πρὸς 
μεσημβρίαν ἐκτός" τὰ δὴ συνεχῆ τῇ Μαιώτιδι καὶ τῷ 
Τανάιδι μέρη τὰ ἐντὸς τοῦ Ταύρου ἐστί. τούτων δὲ 
τὰ πρῶτα μέρη τὰ μεταξὺ τῆς Κασπίας ϑαλάττης ἐστὶ 

80 καὶ τοῦ Εὐξείνου πόντου, τῇ μὲν ἐπὶ τὸν Ταναὶν καὶ 
τὸν ὠκεανὸν τελευτῶντα τόν τε ἔξω καὶ τὸν τῆς Ὑρ-- 
κανίας θαλάττης, τῇ δ᾽ ἐπὶ τὸν ἰσϑμόν. καϑ' ὃ ἐγγυ- 
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τάτω ἐστὶν ἀπὸ τοῦ μυχοῦ τοῦ Πόντου ἐπὶ τὴν Κα- 
σπίαν. ἔπειτα ἐντὸς τοῦ Ταύρου τὰ ὑπὲρ τῆς ὕρκα 
νίας μέχρι πρὸς τὴν κατὰ Ἰνδοὺς καὶ Σχύϑας τοὺς 
πρὸς τὴν αὐτὴν ϑάλατταν καὶ τὸ Ἰμάιον ὄρος. ταῦτα 
δ᾽ ἔχουσι τὰ μὲν οἱ Μαιῶται καὶ οἵ μεταξὺ τῆς Ὑρκα-- 5 
νίας καὶ τοῦ Πόντου μέχρι τοῦ Καυκάσου καὶ Ἰβήρων 
καὶ ᾿λβανῶν, Σαυρομάται καὶ Σκύϑαι καὶ ᾿“χαιοὶ καὶ 
Ζυγοὶ καὶ Ἡνίοχοι, τὰ δ᾽ ὑπὲρ τῆς Ὑρκανίας ϑαλάτ-- 
της Σκύϑαι καὶ Ὑρκανοὶ καὶ Παρϑυαῖοι καὶ Βάκτριοι 
καὶ Σογδιανοὶ καὶ τάλλα τὰ ὑπερκείμενα μέρη τῶν 10 
Ἰνδῶν πρὸς ἄρκτον. πρὸς νότον δὲ τῆς Ὑρκανίας ϑα- 
λάττης ἐκ μέρους καὶ τοῦ ἐσϑμοῦ παντὸς μεταξὺ ταύ-- 
της καὶ τοῦ Πόντου τῆς τε Δρμενίας ἡ πλείστη κεῖται 
καὶ Κολχὶς καὶ Καππαδοκία σύμπασα μέχρι τοῦ Εὐξεί- 
νου πόντου καὶ τῶν Τιβαρανικῶν ἐθνῶν, ἔτι δὲ ἡ ἐν-- 16 
τὸς "“ἄλυος χώρα λεγομένη, περιέχουσα πρὸς μὲν τῷ 
Πόντῳ καὶ τῇ Προποντίδι Παφλαγόνας τὸ καὶ Βιϑυ- 
νοὺς καὶ Μυσοὺς καὶ τὴν ἐφ᾽ Ἑλλησπόντῳ λεγομένην 
Φρυγίαν, ἧς ἐστι καὶ ἡ Τρῳάς, πρὸς δὲ τῷ Αἰγαίῳ καὶ 
τῇ ἐφεξῆς ϑαλάττῃ τήν τε Αἰολίδα καὶ τὴν Ἰωνίαν καὶ 30 
Καρίαν καὶ Μυκίαν, ἐν δὲ τῇ μεσογαίᾳ τήν τε ὥρυ- 

ΟΙ80γίαν, ἧς ἐστι μέρος ἥ τε τῶν Γαλλογραικῶν λεγομένη 
Γαλατία καὶ ἡ Ἐπέκτητος, καὶ Δυκάονας καὶ «Δυδούς. 

39 Ἐφεξῆς δὲ τοῖς ἐντὸς τοῦ Ταύρου οἵ τε τὰ ὄρη κα- 
τέχοντες Παροπαμισάδαι καὶ τὰ Παρϑυαίων τε καὶ 96 
"Μήδων καὶ ““Πρμενίων καὶ Κιλίκων ἔϑνη καὶ Κατάονες 
καὶ Πισίδαι. μετὰ δὲ τοὺς ὀρείους ἐστὶ τὰ ἐκτὸς τοῦ 
Ταύρου. πρώτη δ᾽ ἐστὶ τούτων ἡ Ἰνδική. ἔϑνος μέγι-- 
στον τῶν πάντων καὶ εὐδαιμονέστατον, τελευτῶν πρός 
τε τὴν ἑῴαν ϑάλατταν καὶ τὴν νοτίαν τῆς ̓ Δτλαντικῆς. 30 

6. ροβὶ αιῶται: Σαυροιάται 
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ἐν δὲ τῇ νοτίᾳ ταύτῃ ϑαλάττῃ πρόχειται τῆς Ἰνδικῆς 
νῆσος οὐκ ἐλάττων τῆς Βρεττανικῆς ἡ Ταπροβάνη" 
μετὰ δὲ τὴν Ἰνδικὴν ἐπὶ τὰ ἑσπέρια νεύουσιν, ἐν δεξιᾷ 
δ᾽ ἔχουσι τὰ ὄρη χώρα ἐστὶ συχνή, φαύλως οἰκουμένη 

5 διὰ λυπρότητα ὑπ᾽ ἀνθρώπων τελέως βαρβάρων οὐχ 
ὁμοεϑνῶν" καλοῦσι δ᾽ ̓ δριανούς, ἀπὸ τῶν ὀρῶν δια- 
τείνοντας μέχρι Γεδρωσίας καὶ Καρμανέας. ἑξῆς δέ 
εἰσι πρὸς μὲν τῇ ϑαλάττῃ Πέρσαι καὶ Σούσιοι καὶ Βα-- 
βυλώνιοι καϑήκοντες ἐπὶ τὴν κατὰ Πέρσας ϑάλατταν 

10 καὶ τὰ περιοικοῦντα τούτους ἔϑνη μικρά, πρὸς δὲ τοῖς 
ὄρεσιν ἢ ἐν αὐτοῖς τοῖς ὄρεσι Παρϑυαῖοι καὶ Μῆδοι 
καὶ ᾿Αρμένιοι καὶ τὰ τούτοις πρόσχωρα ἔϑνη καὶ ἡ Με- 
σοποταμία. μετὰ δὲ τὴν Μεσοποταμίαν τὰ ἐντὸς Εὐ-- 
φράτου᾽ ταῦτα δ᾽ ἐστὶν ἥ τε εὐδαίμων ᾿Δραβία πᾶσα, 

156 ἀφοριξομένη τῷ τε᾿ ἡραβίῳ κόλπῳ παντὶ καὶ τῷ Περ-- 
σικῷ,, καὶ ὅσην οἷ Σκηνῖται καὶ οἵ Φύλαρχοι κατέχου-- 
σιν οἱ ἐπὶ τὸν Εὐφράτην καϑήκοντες καὶ τὴν Συρίαν" 
εἶθ᾽ οἱ πέραν τοῦ “ραβίου κόλπου μέχρι Νείλου, 4:- 
ϑίοπές τε καὶ "άραβες. καὶ οἵ μετ᾽ αὐτοὺς Αἰγύπτιοι 

80 καὶ Σίύροι καὶ Κίλικες οἵ τε ἄλλοι καὶ οἵ Τραχειῶται 
λεγόμενοι, τελευταῖοι δὲ Πάμφυλοι. 

Μετὰ δὲ τὴν ᾿Ασίαν ἐστὶν ἡ Λιβύη συνεχὴς οὖσα 838 
τῇ τὲ Αἰγύπτῳ καὶ τῇ «Αἰθιοπίᾳ, τὴν μὲν καθ᾽ ἡμᾶς 
ἠόνα ἐπ᾽ εὐθείας ἔχουσα, σχεδόν τι μέχρι στηλῶν ἀπὸ 

95, 4λεξανδρείας ἀρξαμένην, πλὴν τῶν Σύρτεων καὶ εἴ 
πού τις ἄλλη κόλπων ἐπιστροφὴ μετρία καὶ τῶν ταύ- 
την ποιούντων ἀκρωτηρίων ἐξοχή τὴν δὲ παρωκεα- 
νῖτιν ἀπὸ τῆς Αἰϑιοπίας μέχρι τινός, ὡς ἂν παράλλη- 
λον οὖσαν τῇ προτέρᾳ, μετὰ δὲ ταῦτα συναγομένην 

80 ἀπὸ τῶν νοτίων μερῶν εἰς ὀξεῖαν ἄκραν, μικρὸν ἔξω 
στηλῶν προπεπτωκυῖαν καὶ ποιοῦσαν τραπέξιόν πὼς 
τὸ σχῆμα. ἔστι δ᾽, ὥσπερ οἵ τε ἄλλοι δηλοῦσι καὶ δὴ 
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καὶ Γναῖος Πείσων ἡγεμὼν γενόμενος τῆς χώρας διη-- 
γεῖτο ἡμῖν, ἐοικυῖα παρδαλῇ᾽ κατάστικτος γάρ ἐστιν 

οἰκήσεσι περιεχομέναις ἀνύδρῳ καὶ ἐρήμῳ γῇ" κα- 
λοῦσι δὲ τὰς τοιαύτας οἰκήσεις αὐάσεις οἷ Αἰγύπτιοι. 

τοιαύτη δὲ οὖσα ἔχει τινὰς ἄλλας διαφορὰς τριχῆ διαι- δ 
Ο18] ρουμένας" τῆς μὲν γὰρ καϑ᾽ ἡμᾶς παραλίας εὐδαίμων 

ἐστὶν ἡ πλείστη σφόδρα. καὶ μάλιστα ἡ Κυρηναία καὶ 
ἡ περὶ Καρχηδόνα [μέχρι] Μαυρουσίων καὶ τῶν Ἡρα-- 
κλεέων στηλῶν οἰκεῖται δὲ μετρίως καὶ ἡ παρωκεα-- 
νῖτις. ἡ δὲ μέση φαύλως ἡ τὸ σίλφιον φέρουσα, ἔρημος 10 
ἡ πλείστη καὶ τραχεῖα καὶ ἀμμώδης. τὸ δ᾽ αὐτὸ πέ- 
πονϑὲ καὶ ἡ ἐπ᾽ εὐθείας ταύτῃ διά τε τῆς Αἰθιοπίας 
διήκουσα τῆς τε Τρωγλοδυτικῆς καὶ τῆς Δραβίας καὶ 
τῆς Γεδρωσίας τῆς τῶν Ἰχϑυοφαγων. νέμεται δ᾽ ἔϑνη 
τὴν Διβύην τὰ πλεῖστα ἄγνωστα" οὐ πολλὴν γὰρ ἐφο-- 1δ 
δεύεσθαι συμβαίνει στρατοπέδοις οὐδ᾽ ἀλλοφύλοις 
ἀνδρασιν. οἱ δ᾽ ἐπιχώριοι καὶ ὀλίγοι παρ᾽ ἡμᾶς ἀφι-- 
κνοῦνται πόρρωϑεν. καὶ οὐ πιστὰ οὐδὲ πάντα λέγου- 
σιν" ὅμως δ᾽ οὖν τὰ λεγόμενα τοιαῦτά ἐστι. τοὺς μὲν 
μεσημβρινωτάτους “Αἰθίοπας προσαγορεύουσι, τοὺς 50 
δ᾽ ὑπὸ τούτοις τοὺς πλεέστους Γαράμαντας καὶ Φα- 
ρουσίους καὶ Νιγρίτας, τοὺς δ᾽ ἔτι ὑπὸ τούτοις Γαι- 
τούλους, τοὺς δὲ τῆς ϑαλάττης ἐγγὺς ἢ καὶ ἁπτομένους 
αὐτῆς πρὸς Αἰγύπτῳ μὲν Μαρμαρίδας μέχρι τῆς Κυ- 
θηναίας, ὑπὲρ δὲ ταύτης καὶ τῶν Σύρτεων Ψύλλους 25 
καὶ Νασαμώῶνας καὶ τῶν Γαιτούλων τινάς, εἶτ᾽ ᾿4σβύ- 
στας καὶ Βυξακίους μέχρι τῆς Καρχηδονίας. πολλὴ δ᾽ 
ἐστὶν ἡ Καρχηδονέα" συνάπτουσι δ᾽ οἵ νομάδες αὐτῇ" 
τούτων δὲ τοὺς γνωριμωτάτους τοὺς μὲν Μασυλιεῖς 
τοὺς δὲ ΜΜασαισυλίους προσαγορεύουσιν ὕστατοι δ᾽ 80 
εἰσὶ Μαυρούσιοι. πᾶσα δ᾽ ἡ ἀπὸ Καρχηδόνος μέχρι 
στηλῶν ἐστιν εὐδαίμων, ϑηριοτρόφος δέ, ὥσπερ καὶ 
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ἡ μεσόγαια πᾶσα. οὐχ ἀπεικὸς δὲ καὶ νομάδας λεχϑῆ- 
ναίτινας αὐτῶν, οὐ δυναμένους γεωργεῖν διὰ τὸ πλῆς-- 
ϑος τῶν ϑηρίων τὸ παλαιόν᾽ οἵ δὲ νῦν ἅμα τῇ ἐμπει-- 
ρίᾳ τῆς ϑήρας διαφέροντες, καὶ τῶν Ῥωμαίων προσ- 

6 λαμβανόντων πρὸς τοῦτο διὰ τὴν σπουδὴν τὴν περὶ 
τὰς ϑηριομαχίας, ἀμφοτέρων περιγίνονται καὶ τῶν 
ϑηρίων καὶ τῆς γεωργίας. τοσαῦτα καὶ περὶ τῶν ἠπεί- 
ρων λέγομεν. 

“Μοιπὸν εἰπεῖν περὶ τῶν κλιμάτων, ὅπερ καὶ αὐτὸ 84 
10 ἔχει καϑολικὴν ὑποτύπωσιν, ὁρμηϑεῖσιν ἐκ τῶν γραμ-- 
μῶν ἐκείνων, ἃ στοιχεῖα ἐκαλέσαμεν, λέγω δὲ τῆς τε τὸ 
μῆκος ἀφοριξούσης τὸ μέγιστον καὶ τῆς τὸ πλάτος, 
μάλιστα δὲ τῆς τὸ πλάτος. τοῖς μὲν οὖν ἀστρονομικοῖς 
ἐπὶ πλέον τοῦτο ποιητέον, καϑάπερ Ἵππαρχος ἐποίη-- 

16 σεν. ἀνέγραψε γάρ, ὡς αὐτὸς φησι, τὰς γινομένας ἐν 
τοῖρ οὐρανίοις διαφορὰς καϑ᾽ ἕκαστον τῆς γῆς τόηον 

τῶν ἐν τῷ καθ᾽ ἡμᾶς τεταρτημορίῳ τεταγμένων, λέγω 0.132 
δὲ τῶν ἀπὸ τοῦ ἰσημερινοῦ μέχρι τοῦ βορείου πόλου. 
τοῖς δὲ γεωγραφοῦσιν οὔτε τῶν ἔξω τῆς καϑ᾽ ἡμᾶς οἱ- 

40 κουμένης φροντιστέον, οὔτ᾽ ἐν αὐτοῖς [τοῖς] τῆς οἰκου-- 

μένης μέρεσι τὰς τοιαύτας καὶ τοσαύτας διαφορὰς πα- 
ραδεκτέον τῷ πολιτικῷ περισκελεῖς γάρ εἰσιν. ἀλλ᾽ 
ἀρκεῖ τὰς σημειώδεις καὶ ἁπλουστέρας ἐκθέσθαι τῶν 
ὑπ᾽ αὐτοῦ λεχϑεισῶν., ὑποϑεμένοις, ὥσπερ ἐκεῖνος, 

46 εἶναι τὸ μέγεϑος τῆς γῆς σταδίων εἴκοσι πέντε μυριά-- 
δων καὶ δισχιλίων, ὡς καὶ Ἐρατοσθένης ἀποδίδωσιν" 
οὐ μεγάλη γὰρ παρὰ τοῦτ᾽ ἔσται διαφορὰ πρὸς τὰ φαι-- 
νόμενα ἐν τοῖς μεταξὺ τῶν οἰκήσεων διαστήμασιν. εἰ 
δή τις εἰς τριακόσια ξξήκοντα τμήματα τέμοι τὸν μέ- 

80 γιστον τῆς γῆς κύχλον, ἔσται ἑπτακοσίων σταδίων 
ἔκαστον τῶν τμημάτων᾽ τούτῳ δὴ χρῆται μέτρῳ πρὸς 
τὰ διαστήματα [τὰ] ἐν τῷ λεχϑέντι διὰ Μερόης μεσημ-- 

5ὅΤΗΛΒΟ . 12 
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βρινῷ λαμβάνεσϑαι μέλλοντα. ἐκεῖνος μὲν δὴ ἄρχεται 
ἀπὸ τῶν ἐν τῷ ἰσημερινῷ οἰκούντων, καὶ λοιπὸν ἀεὶ 
δι’ ἑπτακοσίων σταδίων τὰς ἐφεξῆς οἰκήσεις ἐπιὼν 
κατὰ τὸν λεχθέντα μεσημβρινὸν πειρᾶται λέγειν τὰ 
παρ᾽ ἑκάστοις φαινόμενα" ἡμῖν δ᾽ οὐκ ἐντεῦϑεν ἀρ-- 5 
κτέον. καὶ γὰρ εἰ οἰκήσιμα ταῦτά ἐστιν. ὥσπερ οἴονταί 
τινες. ἰδία γέ τις οἰκουμένη αὕτη ἐστί, διὰ μέσης τῆς 
ἀοικήτου διὰ καῦμα στενὴ τεταμένη, οὐκ οὖσα μέρος 

- τῆς καϑ᾽ ἡμᾶς οἰκουμένης ὃ δὲ γεωγράφος ἐπισκοπεῖ 
ταύτην μόνην τὴν καϑ᾽ ἡμᾶς οἰκουμένην. αὕτη δ᾽ 10 
ἀφορίξεται πέρασι νοτίῳ μὲν τῷ διὰ τῆς Κινναμωμο- 
φόρου παραλλήλῳ, βορείῳ δὲ τῷ διὰ Ἰέρνης" οὔτε δὲ 
τὰς τοσαύτας οἰκήσεις ἐπιτέον ὅσας ὑπαγορεύει τὸ 
λεχϑὲν μεταξὺ διάστημα, οὔτε πάντα τὰ φαινόμενα 
ϑετέον, μεμνημένοις τοῦ γεωγραφικοῦ σχήματος. ἀρ-- 15 

κτέον δ᾽, ὥσπερ Ἵππαρχος, ἀπὸ τῶν νοτέων μερῶν. 
8ὅ Φησὶ δὴ τοῖς οἰκοῦσιν ἐπὶ τῷ διὰ τῆς Κινναμω- 

μοφόρου παραλλήλῳ, ὃς ἀπέχει τῆς Μερόης τρισχι- 
λίους σταδίους πρὸς νότον. τούτου δ᾽ ὁ ἰσημερι-- 
νὸς ὀκτακισχιλίους καὶ ὀκτακοσίους, εἶναι τὴν οἵ- 90 
κησιν ἐγγυτάτω μέσην τοῦ τε ἰσημερινοῦ καὶ τοῦ 
ϑερινοῦ τροπικοῦ τοῦ κατὰ Συήνην" ἀπέχειν γὰρ 
τὴν Συήνην πεντακισχιλίους τῆς Μερόης" παρὰ δὲ 
τούτοις πρώτοις τὴν μικρὰν ἄρκτον ὅλην ἐν τῷ ἀρ-- 
κτικῷ περιέχεσϑαι καὶ ἀεὶ φαίνεσθαι" τὸν γὰρ ἐπ᾽ 36 
ἄκρας τῆς οὐρᾶς λαμπρὸν ἀστέρα. νοτιώτατον ὄντα, 
ἐπ᾿ αὐτοῦ ἱδρῦσϑαι τοῦ ἀρκτικοῦ κύκλου ὥστ᾽ ἐφ-- 
ἅπτεσϑαι τοῦ ὁρίξοντος. τῷ δὲ λεχϑέντι μεσημβρινῷ 

0.188 παράλληλός πως παράκειται ξωϑεν ὁ 4ράβιος κόλπος" 
τούτου δ᾽ ἔκβασις εἰς τὸ ἔξω πέλαγος ἡ Κινναμωμοφό-- 80 
φος ἐστίν, ἐφ᾽ ἧς ἡ τῶν ἐλεφάντων γέγονε ϑήρα τὸ 
παλαιόν. ἐχπέπτει δ᾽ ὁ παράλληλος οὗτος τῇ μὲν ἐπὶ 
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τοὺς νοτιωτέρους μικρὸν τῆς Ταπροβάνης ἢ ἐπὶ τοὺς 
ἐσχάτους οἰκοῦντας, τῇ δ᾽ ἐπὶ τὰ νοτιώτατα τῆς Λιβύης. 

Τοῖς δὲ κατὰ Μερόην καὶ Πτολεμαΐδα τὴν ἐν τῇ 86 
Τρωγλοδυτικῇ ἡ μεγίστη ἡμέρα ὡρῶν ἰσημερινῶν 

5 ἐστι τρισκαίδεκα" ἔστι δ᾽ αὕτη ἡ οἴκησις μέση πως τοῦ 
τε ἰσημερινοῦ καὶ τοῦ δι᾽ ᾿4λεξανδρείας παρὰ χιλίους 
καὶ ὀκτακοσίους τοὺς πλεονάξοντας πρὸς τῷ ἰσημε-- 
ρινῷ᾽ διήκει δ᾽ ὁ διὰ Μερόης παράλληλος τῇ μὲν δι᾽ 
ἀγνωρίστων μερῶν, τῇ δὲ διὰ τῶν ἄκρων τῆς Ἰνδικῆς. 

τοέν δὲ Συήνῃ καὶ Βερενίκῃ τῇ ἐν τῷ ̓ Αφαβίῳ κόλπῳ καὶ 
τῇ Τρωγλοδυτικῇ κατὰ ϑερινὰς τροπὰς ὁ ἥλιος κατὰ 
κορυφῆς γίνεται. ἡ δὲ μακροτάτη ἡμέρα ὡρῶν ἐσημε-- 
ρινῶν ἐστι τρισκαίδεκα καὶ ἡμεωρίου, ἐν δὲ τῷ ἀρκτικῷ 
φαίνεται καὶ ἡ μεγάλη ἄρκτος ὅλη σχεδόν τι πλὴν τῶν 

ι6 σχελῶν καὶ τοῦ ἄχρου τῆς οὐρᾶς καὶ ἑνὸς τῶν ἐν τῷ 
πλινϑίῳ ἀστέρων. ὁ δὲ διὰ Συήνης παράλληλος τῇ 
μὲν διὰ τῆς τῶν Ἰχϑυοφάγων τῶν κατὰ τὴν Γεδρωσίαν 
καὶ τῆς Ἰσδικῆς διήκει, τῇ δὲ διὰ τῶν νοτιωτέρων Κυ- 
ρήνης πεντακισχιλίοις σταδίοις παρὰ μικρόν. 

40 ςἍπασι δὲ τοῖς μεταξὺ κειμένοις τοῦ τὲ τροπικοῦ 87 
καὶ τοῦ ἰσημερινοῦ κύκλου μεταπίπτουσιν αἵ σκιαὶ ἐφ᾽ 
ἑκάτερα, πρός τε ἄρκτους καὶ μεσημβρίαν, τοῖς δ᾽ ἀπὸ 
Συήνης ἐκ τοῦ ϑερινοῦ τροπικοῦ πρὸς ἄρκτους πί- 
πτουσιν αἵ σκιαὶ κατὰ μεσημβρίαν καλοῦνται δ᾽ οἵ μὲν 

96 ἀμφέσκιοι οἱ δ᾽ ἑτερόσκιοι. ἔστι δέ τις καὶ ἄλλη δια-- 
φορὰ τοῖς ὑπὸ τῷ τροπικῷ, ἣν προείπομεν ἐν τῷ περὶ 
τῶν ξωνῶν λόγῳ. αὐτή τε γάρ ἐστιν δίαμμος καὶ σιλ-- 
φιοφόρος καὶ ξηρά, τῶν νοτιωτέρων μερῶν εὐύδρων 
τε καὶ εὐκάρπων ὄντων. 

80 Ἐν δὲ τοῖς [τοῦ] δι᾽ ᾿4λεξανδρείας καὶ Κυρήνης 88 

νοτιωτέροις ὅσον τετρακοσίοις σταδίοις, ὅπου ἡ με- 
γίστη ἡμέρα ὡρῶν ἐστιν ἰσημερινῶν ὰ; ἐὐωδμα 

ὰ 
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κατὰ κορυφὴν γίνεται ὁ ἀρκτοῦρος μικρὸν ἐκκλίνων 
πρὸς νότον. ἐν δὲ τῇ ᾿Αλεξανδρείᾳ .ὁ γνώμων λόγον 
ἔχει πρὸς τὴν ἰσημερινὴν σκιάν, ὃν ἔχει τὰ πέντε πρὸς 
τρία. Καρχηδόνος δὲ νοτιώτεροί εἰσι χιλίοις καὶ τρια-- 
κοσίοις σταδίοις, εἴπερ ἐν Καρχηδόνι ὁ γνώμων λόγον ὅ 
ἔχει πρὸς τὴν ἰσημερινὴν σκιάν, ὃν ἔχει τὰ ἔνδεκα 
πρὸς τὰ ἑπτά. διήκει δ᾽ ὁ παράλληλος οὗτος τῇ μὲν 
διὰ Κυρήνης καὶ τῶν νοτιωτέρων Καρχηδόνος ἐνακο- 
σίοις σταδίοις μέχρι Μαυρουσίας μέσης, τῇ δὲ δι᾽ 4|- 

ΟἸ8έγύπτου καὶ Κοίλης Συρίας καὶ τῆς ἄνω Συρέας καὶ 10 
Βαβυλωνίας καὶ Σουσιάδος Περσίδος Καρμανίας Γε- 
δρωσίας τῆς ἄνω μέχρι τῆς Ἰνδικῆς. 

89 Ἐν δὲ τοῖς περὶ Πτολεμαῖδα τὴν ἐν τῇ Φοινίκῃ καὶ 
Σιδῶνα καὶ Τύρον ἡ μεγίστη ἡμέρα ἐστὶν ὡρῶν ἰση-- 
μερινῶν δεκατεττάρων καὶ τετάρτου βορειότεροι δ᾽ 16 
εἰσὶν οὗτοι ᾿4λεξανδρείας μὲν ὡς χιλέοις ἑξακοσίοις 
σταδίοις, Καρχηδόνος δὲ ὡς ἑπτακοσίοις. ἐν δὲ τῇ Πε-- 
λοποννήσω καὶ περὶ τὰ μέσα τῆς Ῥοδίας καὶ περὶ Ξάν-- 
ϑον τῆς Δυκίας ἢ τὰ μικρῷ νοτιώτερα καὶ ἔτι τὰ Συ- 
ρακοσίων νοτιώτερα τετρακοσίοις σταδίοις, ἐνταῦϑα 30 
ἡ μεγίστη ἡμέρα ἐστὶν ὡρῶν ἰσημερινῶν δεκατετντά-- 
ρῶν καὶ ἡμίσους - ἀπέχουσι δ᾽ οἵ τόποι οὗτοι ᾿4λεξαν-- 
δρείας μὲν τρισχιλίους ξξακοσίους τετταράκοντα... ." 
διήκει δ᾽ ὁ παράλληλος οὗτος κατ᾽ Ἐρατοσϑένη διὰ 
Καρίας “υκαονίας Καταονίας "Μηδίας πασπίων πυ-- 36 

λῶν Ἰνδῶν τῶν κατὰ Καύκασον. 
40 Ἐν δὲ τοῖς περὶ ᾿4λεξάνδρειαν μέρεσι τῆς Τρῳά- 

δος, κατ᾽ ᾿Αμφίπολιν καὶ ᾿“πολλωνίαν τὴν ἐν Ἠπείρῳ, 
καὶ τοὺς Ῥώμης μὲν νοτιωτέρους βορειοτέρους δὲ Νεα-- 
πόλεως, ἡ μεγέστη ἡμέρα ἐστὶν ὡρῶν ἰσημερινῶν δεκα-- 80 

5. ροϑὶ σταδίοις : καὶ ᾿λεξανδρείας δὲ “οτιώτεροι 
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πέντε᾽ ἀπέχει δὲ ὁ παράλληλος οὗτος τοῦ μὲν δι᾽ ᾽4λε-- 
ξανδρείας τῆς πρὸς Αἰγύπτῳ ὡς ἑπτακισχιλίους στα- 
δέους πρὸς ἄρκτον, τοῦ δ᾽ ἰσημερινοῦ ὑπὲρ δισμυρίους 
ὀχτακισχιλίους ὀκτακοσίους, τοῦ δὲ διὰ Ῥόδου τρισ-- 

ὅ χιλίους τετρακοσίους, πρὸς νότον δὲ Βυζαντίου καὶ 
Νικαίας καὶ τῶν περὶ Μασσαλίαν χιλίους πεντακο-- 
σίους, μικρὸν δ᾽ ἀρκτικώτερός ἐστιν ὁ διὰ Μυσιμα- 
χείας, ὃν φησιν Ἐρατοσϑένης διὰ Μυσίας εἶναι καὶ 
Παφλαγονίας καὶ τῶν περὶ Σινώπην καὶ Ὑρκανίαν 

10 καὶ Βάκτρα. 
Ἐν δὲ τοῖς περὶ τὸ Βυξάντιον ἡ μεγίστη ἡμέρα 41 

ὡρῶν ἐστιν ἰσημερινῶν δεκαπέντε καὶ τετάρτου. ὁ δὲ 
γνώμων πρὸς τὴν σχιὰν λόγον ἔχει ἐν τῇ ϑερινῇ τροπῇ 
ὃν τὰ ἑκατὸν εἴχοσι πρὸς τετταράκοντα δύο λείποντα 

16 πέμπτῳ. ἀπέχουσι δ᾽ οἵ τόποι οὗτοι τοῦ διὰ μέσης τῆς 
Ῥοδίας περὶ τετρακισχιλίους καὶ ἐνακοσίους. τοῦ δ᾽ 
ἰσημερινοῦ ὡς τρισμυρίους τριακοσίους. εἰσπλεύσασι 
δ᾽ εἰς τὸν Πόντον καὶ προελθοῦσιν ἐπὶ τὰς ἄρκτους 
ὅσον χιλίους καὶ τετρακοσίους ἡ μεγίστη ἡμέρα γένεται 

40 ὡρῶν ἰσημερινῶν δεκαπέντε καὶ ἡμίσους ἀπέχουσι 
δ᾽ οἱ τόποι οὗτοι ἴσον ἀπό τε τοῦ πόλου καὶ τοῦ ἰση-- 
μερινοῦ κύκλου, καὶ ὁ ἀρκτικὸς κύκλος κατὰ κορυφὴν 
αὐτοῖς ἐστιν, ἐφ᾽ οὗ κεῖται ὃ τ᾿ ἐν τῷ τραχήλῳ τῆς 
Κασσιεπείας καὶ ὁ ἐν τῷ δεξιῷ ἀγκῶνι τοῦ Τοῦτος 

36 μικρῷ βορειότερος ὥν. 
Ἔν τε τοῖς ἀπέχουσι Βυξαντίου πρὸς ἄρκτον ὅσον 43 

τρισχιλίους ὀκτακοσίους ἡ μεγίστη ἡμέρα ἐστὶν ὡρῶν 
ἰσημερινῶν δεκαέξ' ἡ οὖν δὴ Κασσιέπεια ἐν τῷ ἀρ-Ο.186 
κτικῷ φέρεται. εἰσὶ δ᾽ οἵ τόποι οὗτοι περὶ Βορυσϑένη 

80 καὶ τῆς Μαιώτιδος τὰ νότια᾽ ἀπέχουσι δὲ τοῦ ἰσημε-- 
ρινοῦ περὶ τρισμυρίους τετρακισχιλίους ἑκατόν. ὁ δὲ 
κατὰ τὰς ἄρκτους τόπος τοῦ ὁρίζοντος ἐν ὅλαις σχεδόν 
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τι ταῖς ϑεριναῖς νυξὶ παραυγάξεται ὑπὸ τοῦ ἡλίου ἀπὸ 
δύσεως ἕως καὶ ἀνατολῆς ἀντιπεριισταμένου τοῦ φω- 
τός. ὃ γὰρ ϑερινὸς τροπικὸς ἀπέχει ἀπὸ τοῦ ὁρίξον-- 
τος ἑνὸς ξωδίου ἥμισυ καὶ δωδέκατον τοσοῦτον οὖν 
καὶ ὁ ἥλιος ἀφίσταται τοῦ ὁρίξοντος κατὰ τὸ μεσονύ-- ὁ 
κτίον. καὶ παρ᾽ ἡμῖν δὲ τοσοῦτον τοῦ ὁρέξοντος ἀπο-- 
σχὼν πρὸ τοῦ ὄρϑρου καὶ μετὰ τὴν ἑσπέραν ἤδη κα-- 
ταυγάξει τὸν περὶ τὴν ἀνατολὴν ἢ τὴν δύσιν ἀέρα. ἐν 
δὲ ταῖς χειμεριναῖς ὃ ἥλιος τὸ πλεῖστον μετεωρίζεται 
πήχεις ἐννέα. φησὶ δ᾽ Ἐρατοσθένης τούτους τῆς Με- 10 
ρόης διέχειν μικρῷ πλείους ἢ δισμυρίους τρισχιλίους. 

διὰ γὰρ Ἑλλησπόντου εἶναι μυρίους ὀκτακισχιλίους, 
εἶτα πεντακισχιλίους εἰς Βυρυσϑένη. ἐν δὲ τοῖς ἀπέ- 
χουσι τοῦ Βυξαντίου σταδίους περὶ ξξακισχιλίους τρια-- 
κοσίους. βορειοτέροις οὖσι τῆς Μαιώτιδος, κατὰ τὰς 15 
χειμερινὰς ἡμέρας μετεωρίξεται τὸ πλεῖστον ὁ ἥλιος 
ἐπὶ πήχεις ξξ, ἡ δὲ μεγέστη ἡμέρα ἐστὶν ὡρῶν ἰση-- 
μερινῶν δεκαεπτα. 

Τὰ δ᾽ ἐπέκεινα ἤδη πλησιάξοντα τῇ ἀοικήτῳ διὰ 
ψῦχος οὐκέτι χρήσιμα τῷ γεωγράφῳ ἐστίν. ὃ δὲ βου-- 30 
λόμενος καὶ ταῦτα μαϑεῖν καὶ ὅσα ἄλλα τῶν οὐρανίων 
Ἵππαρχος μὲν εἴρηκεν ἡμεῖς δὲ παραλείπομεν διὰ τὸ 
τρανότερα εἶναι τῆς νῦν προκειμένης πραγματείας, 

παρ᾽ ἐκείνου λαμβανέτω. τρανότερα δ᾽ ἐστὶ καὶ τὰ 
κερὶ τῶν περισκίων καὶ ἀμφισκίων καὶ ἑτεροσκίων. ἃ 46 
φησι Ποσειδώνιος. ὅμως γε καὶ τούτων τό γε τοσοῦ-- 
τον ἐπιμνηστέον ὥστε τὴν ἐπίνοιαν διασαφῆσαι καὶ 
πῆ χρήσιμον πρὸς τὴν γεωγραφίαν καὶ πῆ ἄχρηστον. 
ἐπεὶ δὲ περὶ τῶν ἀφ᾽ ἡλίου σκιῶν ὃ λόγος ἐστίν, ὁ δ᾽ 
ἥλιος πρὸς αἴσϑησιν κατὰ παραλλήλου φέρεται καϑ'᾽ 80 
οὗ καὶ ὁ κόσμος, παρ᾽ οἷς καϑ᾽ ἑκάστην κόσμου περυ-- 
στροφὴν ἡμέρα γίνεται καὶ νύξ, ὅτε μὲν ὑπὲρ γῆς τοῦ 

- 

. 
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ἡλίου φερομένου ὅτε δ᾽ ὑπὸ γῆν, παρὰ τούτοις οἵ τε 
ἀμφίσκιοι ἐπινοοῦνται καὶ οἱ ἑτερόσκιοι. ἀμφίσκιοι 
μὲν ὅσοι κατὰ μέσον ἡμέρας τοτὲ μὸν ἐπὶ τάδε πιπτού- 
σας ἔχουσι τὰς σχιάς, ὅταν ὁ ἥλιος ἀπὸ μεσημβρίας τῷ 

ὁ γνώμονι προσπίπτῃ τῷ ὀρϑῷ πρὸς τὸ ὑποκείμενον 
ἐπίπεδον, τοτὲ δ᾽ εἰς τοὐναντίον, ὅ ὅταν ὃ ἥλιος εἰς τοὺῦ-- 

ναντίον περιστῇ, (τοῦτο ὃὲ συμβέβηκε μόνοις τοῖς 
μεταξὺ τῶν τροπικῶν οἰκοῦσιν), ἑτερόσκιοι δ᾽ ὅσοις ἢ 
ἐπὶ τὴν ἄρκτον ἀεὶ πίπτουσιν ὥσπερ ἡμῖν, ἡ ἐπὶ τὰ 

Ιθ νότια ὥσπερ τοῖς ἐν τῇ ἑτέρᾳ εὐκράτῳ ξώνῃ οἰκοῦσι" Ο.186 
τοῦτο δὲ συμβαίνει πᾶσι τοῖς ἐλάττονα ἔχουσι τοῦ τρο-- 
πικοῦ τὸν ἀρκτικόν. ὅταν δὲ τὸν αὐτὸν ἢ μείζονα, 
ἀρχὴ τῶν περισκέων ἐστὶ μέχρι τῶν οἰκούντων ὑπὸ 
τῷ πόλῳ. τοῦ γὰρ ἡλίου καϑ᾽ ὅλην τὴν τοῦ κόσμου 

16 περιστροφὴν ὑπὲρ γῆς φερομένου, δῆλον ὅτι καὶ ἡ 
σκιὰ κύκλῳ περιενεχϑήδεται περὶ τὸν γνώμονα᾽ καϑ᾽ 
ὃ δὴ καὶ περισκίέους αὐτοὺς ἐκάλεσεν. οὐδὲν ὄντας 
πρὸς τὴν γεωγραφίαν" οὐ γαρ ἐστιν οἰκήσιμα ταῦτα 
τὰ μέρη διὰ ψῦχος, ὥσπερ ἐν τοῖς πρὸς Πυϑέαν λόγοις 

80 εἰρήκαμεν. ὥσι' οὐδὲ τοῦ μεγέϑους τῆς ἀοικήτου ταύ- 
της φροντιστέον ἐκ τοῦ λαβεῖν. ὅτι οἵ ἔχοντες ἀρκτι- 
κὸν τὸν τροπικὸν ὑποπεπτώκασι τῷ γραφομένῳ κύ-- 
κλῳ ὑπὸ τοῦ πόλου τοῦ ξωδιακοῦ κατὰ τὴν τοῦ κό- 
ὅμου περιστροφήν. ὑποκειμένου τοῦ μεταξὺ διαστή--: 

256 ματος τοῦ τε ἰσημερινοῦ καὶ τοῦ τροπικοῦ τεττάρων 
ἑξηκοστῶν τοῦ μεγίστου κύκλου. 

ἐκ ΟΝ ὡς 

80 

᾿Αποδεδωκόσι δ᾽ ἡμῖν τὸν πρῶτον τύπον τῆς γεω- 
γραφίας οἰκεῖός ἐστιν ὃ ἐφεξῆς λόγος περὶ τῶν καϑ'᾽ 
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ἕκαστα" καὶ γὰρ ὑπεσχύμεϑα οὕτως καὶ δοκεῖ μέχρι 
γῦν ὀρθῶς ἥἣ πραγματεία μεμερέσϑαι. ἀρκτέον δὲ πά- 
λιν ἀπὸ τῆς Εὐρώπης καὶ τῶν μερῶν αὐτῆς τούτων 
ἀφ᾽ ὥὦνπερ καὶ πρότερον κατὰ τὰς αὐτὰς αἰτίας. 

9 Πρῶτον δὲ μέρος αὐτῆς ἐστι τὸ ἑσπέριον, ὡς ἔφα-- 5 
μεν. ἢ Ἰβηρία. ταύτης δὴ τὸ μὲν πλέον οἰκεῖται φαύ-- 

ΟΙϑλως ὕρη γὰρ καὶ δρυμοὺς καὶ πεδία λεπτὴν ἔχοντα ᾿ 
γῆν οὐδὲ ταύτην ὁμαλῶς εὔυδρον οἰκοῦσι τὴν πολλήν" 
ἡ δὲ πρόσβορρος ψυχρά τέ ἐστι τελέως πρὸς τῇ τραχύ- 
τητι καὶ παρωκεανῖτις, προδειληφυῖα τὸ ἄμικτον κἀν-- 10 
επίπλεκτον τοῖς ἄλλοις, ὦσϑθ᾽ ὑπερβάλλει τῇ μοχϑη-- 
ρίᾳ τῆς οἰκήσεως. ταῦτα μὲν δὴ τὰ μέρη τοιαῦτα, ἡ δὲ 
νότιος πᾶσα εὐδαίμων σχεδόν τι καὶ διαφερόντως ἡ 
ἔξω στηλῶν ἔσται δὲ δῆλον ἐν τοῖς καϑ᾽ ἕκαστα ὑπο-- 
γράψαδσιν ἡμῖν πρότερον τό τε σχῆμα καὶ τὸ μέγεϑος. 15 

ϑ Ἔοικε γὰρ βύρσῃ τεταμένῃ κατὰ μῆκος μὲν ἀπὸ 
τῆς ἑσπέρας ἐπὶ τὴν ἕω τὰ πρόσϑια ἐχούσῃ μέρη πρὸς 
τῇ ἕῳ, κατὰ πλάτος δ᾽ ἀπὸ τῶν ἄρκτων πρὸς νότον. 
ἔχει δὲ σταδίων ἑξακισχιλίων ὁμοῦ τὸ μῆκος, πλάτος 
ὃὲ πεντακισχιλίων τὸ μέγιστον. ἔστι δ᾽ ὅπου πολὺ 30 
ἔλαττον τῶν τρισχιλίων καὶ μάλιστα πρὸς τῇ Πυρήνῃ 
τῇ ποιούσῃ τὴν ἑῴαν πλευράν - ὅρος γὰρ διηνεκὲς ἀπὸ 
νότου πρὸς βορρᾶν τεταμένον ὁρίζει τὴν Κελτικὴν 
ἀπὸ τῆς Ἰβηρίας. οὔσης δὲ καὶ τῆς Κελτικῆς ἀνωμάλου 
τὸ πλάτος καὶ τῆς Ἰβηρίας, τὸ στενώτατον τοῦ πλάτους 35 
ἑκατέρας ἀπὸ τῆς ἡμετέρας ϑαλάττης ἐπὶ τὸν ὠκεανόν 
ἐστι τὸ τῇ Πυρήνῃ πλησιάζον μάλιστα ἐφ᾽ ἑκάτερον 
αὐτῆς τὸ μέρος καὶ ποιοῦν κόλπους τοὺς μὲν ἐπὶ τῷ 
ὠκεανῷ τοὺς δὲ ἐπὶ τῇ καϑ᾿ ἡμᾶς ϑαλάττῃ᾽ μείζους 
δὲ τοὺς Κελτικούς., οὖς δὴ καὶ Γαλατικοὺς καλοῦσι, 80 
στενώτερον τὸν ἰσθμὸν ποιοῦντας παρὰ τὸν Ἰβηρι- 
κόν. καὶ δὴ τὸ μὲν ἑῷον πλευρὸν τῆς Ἰβηρίας ἡ Πυ- 
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ρήνη ποιεῖ, τὸ δὲ νότιον ἢ τε καθ᾽ ἡμᾶς ϑάλαττα ἀπὸ 
τῆς Πυρήνης μέχρι στηλῶν καὶ ἡ ἐκτὸς τὸ ἑξῆς μέχρι 
τοῦ ἱεροῦ καλουμένου ἀχρωτηρίου" τρίτον ἐστὶ τὸ 
ἑσπέριον πλευρὸν παράλληλόν πως τῇ Πυρήνῃ, τὸ 

5 ἀπὸ τοῦ ἱεροῦ ἀκρωτηρίου μέχρι τῆς πρὸς ᾿Αρτάβροις 
ἄκρας ἣν καλοῦσι Νέριον" τέταρτον δὲ τὸ ἐνθένδε 
μέχρι τῶν βορείων ἄκρων τῆς Πυρήνης. 

᾿ἀναλαβόντες δὲ λέγωμεν τὰ καϑ᾽ ἕκαστα ἀπὸ 4 
τοῦ ἱεροῦ ἀκρωτηρίου ἀρξάμενοι. τοῦτο δέ ἐστι τὸ 

10 δυτικώτατον οὐ τῆς Εὐρώπης μόνον ἀλλὰ καὶ τῆς οἱ- 
κουμένης ἁπάσης σημεῖον. περατοῦται μὲν γὰρ ὑπὸ 
τῶν δυεῖν ἠπείρων ἡ οἰχουμένη πρὸς δύσιν, τοῖς τε 

τῆς Εὐρῴπης ἄκροις καὶ τοῖς πρώτοις τῆς “ιβύης. ὧν 

τὰ μὲν Ἴβηρες ἔχουσι τὰ δὲ Μαυρούσιοι. προὔχει δὲ 
ι6 τὰ Ἰβηρικὰ ὅσον χιλίοις καὶ πεντακοσίοις σταδίοις 

κατὰ τὸ λεχθὲν ἀκρωτήριον. καὶ δὴ καὶ τὴν προσεχῆ 
τούτῳ χώραν τῇ Δατίνῃ φωνῇ καλοῦσι Κούνεον, σφῆ- 
νὰ σημαίνειν βουλόμενοι. αὐτὸ δὲ τὸ ἄκρον καὶ προ-- 
πεπτωκὸς εἰς τὴν ϑάλατταν ᾿Αρτεμέδωρος εἰχάξει 

40 πλοίῳ, γενόμενος, φησίν. ἐν τῷ τόπῳ, προσλαμβάνειν Ο.138 
δὲ τῷ σχήματι νησίδια τρία, τὸ μὲν ἐμβόλου τάξιν ἔχον 
τὰ δὲ ἐπωτέδων, ὑφόρμους ἔχοντα μετρίους. Ἧρα- 
κλέους δ᾽ οὔϑ᾽ ἱερὸν ἐνταῦϑα δείκνυσϑαι (ψεύσασθαι 
δὲ τοῦτο Ἔφορον) οὔτε βωμόμ, οὐδ᾽ ἄλλου τῶν ϑεῶν, 

456 ἀλλὰ λίϑους συγκεῖσϑαι τρεῖς ἢ τέτταρας κατὰ πολ- 
λοὺς τόπους. οὖς ὑπὸ τῶν ἀφικνουμένων στρέφεσθαι 
κατά τι πάτριον καὶ μεταφέρεσϑαι σπονδοποιησαμέ- 
νων ϑύειν δ᾽ οὐκ εἶναι νόμιμον, οὐδὲ νύχτωρ ἐπιβαί- 
νεῖν τοῦ τόπου, ϑεοὺς φασκόντων κατέχειν αὐτὸν ἐν 

δοτῷ τότε χρόνῳ, ἀλλὰ τοὺς ἐπὶ ϑέαν ἥκοντας ἐν κώμῃ 
πλησίον νυχτερεύειν, εἶτ᾽ ἐπιβάλλειν ἡμέρας ὕδωρ 
ἐπιφερομένους διὰ τὴν ἀνυδρίαν. 
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Ταῦτα υὲν οὖν οὕτως ἔχειν ἐγχωρεῖ καὶ δεῖ πι-- 
στεύειν ἃ δὲ τοῖς πολλοῖς καὶ χυδαίοις ὁμοίως εἴρηκεν, 
οὐ πάνυ. λέγειν γὰρ δή φησι Ποσειδώνιος τοὺς πολ-- 
λοὺς μείξω δύνειν τὸν ἥλιον ἐν τῇ παρωκεανίτιδι [καὶ] 
μετὰ ψόφου παραπλησίως ὡσανεὶ σίξοντος τοῦ πελά- ὅ 
γους κατὰ σβέσιν αὐτοῦ διὰ τὸ ἐμπίπτειν εἰς τὸν βυ- 
ϑὃόν. ψεῦδος δ᾽ εἶναι καὶ τοῦτο καὶ τὸ παραχρῆμα 
νύκτα ἀκολουϑεῖν μετὰ τὴν δύσιν" οὐ γὰρ παραχρῆμα, 

μικρὸν δ᾽ ὕστερον ᾿ καϑάπερ καὶ ἐν τοῖς ἄλλοις πελα-- 

ψγεσι τοῖς μεγάλοις. ὅπου μὲν γὰρ εἰς ὄρη δύεται, πλείω 10 
τὸν μετὰ δύσιν χρόνον τῆς ἡμέρας συμβαίνειν ἐκ τοῦ 
παραφωτισμοῦ, ἐκεῖ δὲ πλείω μὲν οὐκ ἐπακολουϑεῖν, 
μὴ μέντοι μηδὲ παραχρῆμα συνάπτειν τὸ σκότος, κα- 
ϑάπερ καὶ ἐν τοῖς μεγάλοις πεδίοις. τὴν δὲ τοῦ μεγέ- 
ϑους φαντασίαν αὔξεσϑαι μὲν ὁμοίως κατά τε τὰς δύ- χὅ 
σεις καὶ τὰς ἀνατολὰς ἐν τοῖς πελάγεσι διὰ τὸ τὰς ανα- 
ϑυμιάσεις πλείους ἐκ τῶν ὑγρῶν ἀναφέρεσϑαι᾽" διὰ δὲ 
τούτων ὡς δι᾿ ὑάλων κλωμένην τὴν ὄψιν πλατυτέρας 
δέχεσϑαι τὰς φαντασίας, καϑάπερ καὶ διὰ νέφους ξη- 
ροῦ καὶ λεπτοῦ βλέπουσαν δυόμενον ἢ ἀνατέλλοντα 30 
τὸν ἥλιον ἢ τὴν σελήνην, ἡνίκα καὶ ἐνερευϑὲς φαίνε-- 
σϑαι τὸ ἄστρον. τὸ δὲ ψεῦδος ἐλέγξαι φησὶ τριάκονθ᾽ 
ἡμέρας διατρίψας ἐν Γαδείροις καὶ τηρήσας τὰς δύ- 
σεις. ὁ δέ γε ᾿Αρτεμί ἔδωρος ἑκατονταπλασίονά φησι 
δύεσϑαι τὸν ἥλιον καὶ αὐτίκα νύκτα καταλαμβάνειν. 36 
ὡς μὲν οὖν αὐτὸς εἶδε τοῦτο ἐν τῷ ἱερῷ ἀκρωτηρίῳ, 
οὐχ ὑποληπτέον προσέχοντας τῇ ἀποφάσει αὐτοῦ" ἔφη 
γὰρ νύκτωρ μηδένα ἐπιβαίνειν, ὥστ᾽ οὐδὲ δυομένου 
ἡλίου οὐδεὶς ἂν ἐπιβαίνοι, εἴπερ εὐθὺς ἡ νὺξ καταλαμ-- 
βάνει. ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ἐν ἄλλῳ τόπῳ τῆς παρωκεανίτιδος “80 
καὶ γὰρ τὰ Γάδειρα ἐπὶ τῷ ὠκεανῷ, καὶ ὁ Ποσειδώνιος 

ἀντιμαρτυρεῖ καὶ ἄλλοι πλείους. 
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Τῆς δὲ συνεχοῦς τῷ ἱερῷ ἀκρωτηρίῳ παραλίας πον 
ἡ μὲν ἐστὶν ἀρχὴ τοῦ ἑσπερίου πλευροῦ τῆς Ἰβηρίας 
μέχρι τῆς ἐκβολῆς τοῦ Ἰάγου ποταμοῦ, ἡ δὲ τοῦ νοτέου 
μέχρι ἄλλου ποταμοῦ τοῦ “να καὶ τῆς ἐκβολῆς αὐτοῦ. 

5 φέρεται δ᾽ ἀπὸ τῶν ἑῴων μερῶν ἑκάτερος, ἀλλ᾽ ὁ μὲν 
ἐπ᾿ εὐθείας εἰς τὴν ἑσπέραν ἐκδίδωσι πολὺ μείζων ὧν 
ϑατέρου, ὁ δ᾽ "Ἄνας πρὸς νότον ἐπιστρέφει τὴν μεσο- 
ποταμίαν ἀφορίξων, ἣν Κελτικοὶ νέμονται τὸ πλέον 
καὶ τῶν “υσιτανῶν τινὲς ἐκ τῆς περαίας τοῦ Τάγου 

10 μετοικισϑέντες ὑπὸ Ῥωμαίων ἐν δὲ τοῖς ἄνω μέρεσι 
καὶ Καρπητανοὶ καὶ Ἰϑρητανοὶ καὶ ϑεττώνων συχνοὶ 
νέμονται. αὕτη μὲν οὖν ἡ χώρα μετρίως ἐστὶν εὐδαί- 
μῶν, ἡ δ᾽ ἐφεξῆς πρὸς ἔξω κειμένη καὶ νότον ὑπερβολὴν 
οὐκ ἀπολείπει πρὸς ἄπασαν κρινομένη τὴν οἰκουμένην 

16 ἀρετῆς χάριν καὶ τῶν ἐκ γῆς καὶ ϑαλάττης ἀγαϑῶν. 
αὕτη δ᾽ ἐστὶν ἣν ὁ Βαῖτις διαρρεῖ ποταμός. ἀπὸ τῶν 
αὐτῶν μερῶν τὴν ἀρχὴν ἔχων ἀφ᾽ ὦνπερ καὶ ὃ "ἄνας 
καὶ ὁ Τάγος, μέδος πως ἀμφοῖν τούτων ὑπάρχων κατὰ 
μέγεϑος" παραπλησίως μέντοι τῷ “νᾳ κατ᾽ ἀρχὰς ἐπὶ 

20 τὴν ἑσπέραν ῥυεὶς εἶτ᾽ ἐπιστρέφει πρὸς νότον καὶ κατὰ 
τὴν αὐτὴν ἐκδίδωσι τούτῳ παραλίαν. καλοῦσι δ᾽ ἀπὸ 
μὲν τοῦ ποταμοῦ Βαιτικήν, ἀπὸ δὲ τῶν ἐνοικούντων 
Τουρδητανέαν" τοὺς δ᾽ ἐνοικοῦντας Τουρδητανούῦς τε 
καὶ Τονρδούλους προσαγορεύουσιν, οἱ μὲν τοὺς αὐὖ-- 

96 τοὺς νομέξοντες οἵ δ᾽ ἑτέρους" ὧν ἐστι καὶ Πολύβιος 
συνοίκους φήσας τοῖς Τουρδητανοῖς πρὸς ἄρκτον τοὺς 
Τουρδούλους. νυνὶ δ᾽ ἐν αὐτοῖς οὐδεὶς φαίνεται διο-- 
ρισμός. σοφώτατοι δ᾽ ἐξετάξονται τῶν Ἰβήφων οὗτοι 
καὶ γραμματικῇ χρῶνται καὶ τῆς παλαιᾶς μνήμης 

80 ἔχουσι συγγράμματα καὶ ποιήματα καὶ νόμους ἐμμέ-- 
τρους ξξακισχιλίων ἐπῶν, ὥς φασι" καὶ οἵ ἄλλοι δ᾽ 
Ἴβηρες χρῶνται γραμματικῇ. οὐ μιᾷ δ᾽ ἰδέα" οὐδὲ γὰρ 
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γλώττῃ μιᾷ. τείνει δὲ ἡ χώρα αὕτη ἡ ἐντὸς τοῦ "να 
πρὸς ἔξω μὲν μέχρι τῆς 'Φρητανίας, πρὸς νότον δὲ μέχρι 
τῆς παραλίας τῆς ἀπὸ τῶν ἐκβολῶν τοῦ "ἄνα μέχρι 
στηλῶν. ἀνάγκη δὲ διὰ πλειόνων περὶ αὐτῆς εἰπεῖν 
καὶ τῶν σύνεγγυς τόπων. ὅσα συντείνει πρὸς τὸ μα-- ὅ 
ϑεῖν τὴν εὐφυΐαν τῶν τόπων καὶ τὴν εὐδαιμονίαν. 

Ἶ Τῆς δὲ παραλέας ταύτης. εἰς ἣν ὅ τε Βαῖτις καὶ ὁ 
᾿Ἄνας ἐκδίδωσι, καὶ τῶν ἐσχάτων τῆς Μαυρουσίας εἰς 
τὸ μεταξὺ ἐμπῖπτον τὸ ᾿Δτλαντικὸν πέλαγος ποιεῖ τὸν 
κατὰ στήλας πορϑμόν, καϑ' ὃν ἡ ἐντὸς ϑάλαττα συν-- 10 
ἅπτει τῇ ἐκτός. ἐνταῦϑα δὴ ὄρος ἐστὶ τῶν Ἰβήρων 
τῶν καλουμένων Βαστητανῶν, οὗς καὶ Βαστούλους 
καλοῦσιν, ἡ Κάλπη, τῇ περιοχῇ μὲν οὐ μέγα τῷ δ᾽ 
ὕψει μέγα καὶ ὄρϑιον ὥστε πόρρωϑεν νησοειδὲς φαί- 

σι ονεσϑαι. ἐκπλέουσιν οὖν ἐκ τῆς ἡμετέρας θαλάττης εἰς 16 
τὴν ἔξω δεξιόν ἐστι τοῦτο, καὶ πρὸς αὐτὸ Καρτηία 
πόλις ἐν τετταράκοντα σταδίοις ἀξιόλογος καὶ παλαιά, 
ναὐσταϑμόν ποτε γενομένη τῶν Ἰβήρων. ἔνιοι δὲ καὶ 
Ἡρακλέους κτίσμα λέγουσιν αὐτήν, ὧν ἐστι καὶ Τι»- 
μοσϑένης, ὅς φησι καὶ Ἡράκλειαν ὀνομάξεσϑαι τὸ πα-- 30 
λαιόν, δείκνυσϑαί τὸ μέγαν περίβολον καὶ νεωσοίκους. 

8 Εἶτα ΜΜελλαρία ταριχείας ἔχουσα καὶ μετὰ ταῦτα 
Βελὼν πόλις καὶ ποταμός. ἐντεῦϑεν οἵ διάπλοι μά-- 
λιστά εἰσιν εἰς Τίγγιν τῆς Μαυρουσίας καὶ ἐμπόρια 
καὶ ταριχεῖαι. ἦν δὲ καὶ Ζῆλις τῆς Τίγγιος ἀστυγείτων, 25 
ἀλλὰ μετῴκισαν ταύτην εἰς τὴν περαίαν Ῥωμαῖοι καὶ 
ἐκ τῆς Τίγγιος προσλαβόντες τινάς" ἔπεμψαν δὲ καὶ 
παρ᾽ ἑαυτῶν ἐποίκους καὶ ἀνόμασαν Ἰουλίαν Ἴοξαν 
τὴν πόλιν. εἶτῳ Γάδειρα, πορϑμῷ στενῷ διειργομένη 
νῆσος ἀπὸ τῆς Τουρδητανίας, διέχουσα τῆς Κάλπης 80 
περὶ ἑπτακοσίους καὶ πεντήκοντα σταδίους᾽ οἷδὲ ὀκτα-- 
κοσίους φασέν. ἔστι δ᾽ ἡ νῆσος αὕτη τάλλα μὲν οὐδὲν 
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διαφέρουσα τῶν ἄλλων, ἀνδρεία δὲ τῶν ἐνοικούντων 
τῇ περὶ τὰς ναυτιλίας καὶ φιλίᾳ πρὸς Ῥωμαίους τοσαύ- 
την ἐπίδοσιν εἰς πᾶσαν εὐτυχίαν ἔσχεν ὥστε καίπερ 
ἐσχάτη ἰδρυμένη τῆς γῆς ὀνομαστοτάτη τῶν ἁπασῶν 

5 ἐστιν. ἀλλὰ περὶ μὲν ταύτης ἐροῦμεν. ὅταν καὶ περὶ 
τῶν ἄλλων νήσων λέγωμεν. 

Ἐφεξῆς δ᾽ ἐστὶν ὁ Μενεσϑέως καλούμενος λιμὴν 9 
- καὶ ἡ κατὰ "ἄσταν ἀνάχυσις καὶ Νάβρισσαν. λέγονται 

δὲ ἀναχύσεις αἱ πληρούμεναι τῇ ϑαλάττῃ κοιλάδες ἐν 
10 ταῖς πλημμυρίσι καὶ ποταμῶν δίκην ἀνάπλους εἰς τὴν 

μεσόγαιαν ἔχουσαι καὶ τὰς ἐπ᾽ αὐταῖς πόλεις. εἶτ᾽ εὐ-- 
ϑὺς αἵ ἐκβολαὶ τοῦ Βαίτιος διχῆ σχιξόμεναι" ἡ δὲ ἀπο-- 
λαμβανομένη νῆσος ὑπὸ τῶν στομάτων ἕκατόν, ὡς δ᾽ 
ἔνιοι καὶ πλειόνων σταδίων, ἀφορέξει παραλίαν. ἐνταῦ-- 

ι6 ϑα δέ που καὶ τὸ μαντεῖον τοῦ (Μενεσϑέως ἐστί, καὶ 
ὁ τοῦ Καιπίωνος ἵδρυται πύργος ἐπὶ πέτρας ἀμφιε- 
κλύστου, ϑαυμασίως κατεσκευασμένος, ὥσπερ ὁ Φά- 
ρος. τῆς τῶν πλοϊξομένων σωτηρίας χάριν. ἢ τε γὰρ 
ἐκβαλλομένη χοῦς ὑπὸ τοῦ ποταμοῦ βραχέα ποιεῖ καὶ 

40 χοιραδώδης ἐστὶν ὁ πρὸ αὐτοῦ τόπος, ὥστε δεῖ σημείου 
τινὸς ἐπιφανοῦς. ἐντεῦϑεν δ᾽ ὁ τοῦ Βαίτιος ἀνάπλους 
ἐστὶ καὶ πόλις Ἐβοῦρα καὶ τὸ τῆς Φωσφόρου ἱερόν, ἣν 
καλοῦσι Μοῦκεμ δουβίαν εἶθ᾽ οἵ τῶν ἀναχύσεων τῶν 
ἄλλων ἀνάπλοι, καὶ μετὰ ταῦτα ὃ "νας ποταμός. δί- 

46 ὅτομος καὶ οὗτος, καὶ ὁ ἐξ αὐτῶν ἀνάπλους εἶθ᾽ ὕστα-- 
τον τὸ ἱερὸν ἀκρωτήριον, διέχον τῶν Γαδείρων ἐλάτ-- 
τους ἢ δισχιλίους σταδίους τινὲς δ᾽ ἀπὸ μὲν τοῦ ἱεροῦ 
ἀκρωτηρίου ἐπὶ τὸ τοῦ "ἄνα στόμα ἑξήκοντα μίλιά φα-- 
σιν, ἐντεῦϑεν δ᾽ ἐπὶ τὸ τοῦ Βαίτιος στόμα ἑκατόν, εἶτα 

80 εἰς Γάδειρα ἑβδομήκοντα. 6.141 

Τῆς δ᾽ οὖν ἐντὸς τοῦ “ἄνα παραλίας ὑπερκεῖσθαι 
συμβαίνει τὴν Τουρδητανίαν, ἣν ὃ Βαῖτις διαρρεῖ πο- 
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ταμός. ἀφορίζει δὲ αὐτὴν πρὸς μὲν τὴν ἑσπέραν καὶ 
ἄρκτον δ΄ νας ποταμός, πρὸς δὲ τὴν ξἕω Καρπητανῶν 
τέτινες καὶ ἸΔρητανοί, πρὸς νότον δὲ Βαστητανῶν οἵ 
μεταξὺ τῆς Κάλπης καὶ τῶν Γαδείρων στενὴν νεμόμε-- 
νοι παραλίαν, καὶ ἡ ἑξῆς ϑάλαττα μέχρι ἄνα. καὶ οἵ ὅ 
Βαστητανοὶ δὲ οὗς εἶπον τῇ Τουρδητανίᾳ πρόδκεινται 
καὶ οἵ ἔξω τοῦ ἄνα καὶ οἵ πολλοὶ τῶν προσχώρων. μέ- 
γεϑος δ᾽ οὐ πλεῖόν ἐστι τῆς χώρας ταύτης ἐπὶ μῆκος 
καὶ πλάτος ἢ δισχίλιοι στάδιοι. πόλεις δ᾽ ὑπερβάλλου-- 
σαι τὸ πλῆϑος᾽ καὶ γὰρ διακοσίας φασί' γνωριμώταται 10 
δὲ αἱ ἐπὶ τοῖς ποταμοῖς ἱδρυμέναι καὶ ταῖς ἀναχύσεσι 

καὶ τῇ ϑαλάττῃ διὰ τὰς χρείας. πλεῖστον δ᾽ ἥ τε Κόρ-- 
δυβα ηὔξηται, Μαρκέλλου κτίσμα, καὶ δόξῃ καὶ δυνά-- 
μει καὶ ἡ τῶν Γαδιτανῶν πόλις. ἡ μὲν διὰ τὰς ναυτι- 
λίας καὶ διὰ τὸ προσϑέσϑαι Ρωμαίοις κατὰ συμμαχίας, 15 
ἡ δὲ χώρας ἀρετῇ καὶ μεγέϑει, προσλαμβάνοντος καὶ 
τοῦ ποταμοῦ Βαίτιος μέγα μέρος" ᾧκησάαν τε ἐξ ἀρχῆς 
Ῥωμαίων τε καὶ τῶν ἐπιχωρίων ἄνδρες ἐπίλεκτοι" καὶ 
δὴ καὶ πρώτην ἀποικίαν ταύτην εἰς τούσδε τοὺς τό- 
πους ἔστειλαν Ῥωμαῖοι. μετὰ δὲ ταύτην καὶ τὴν τῶν 90 
Γαδιτανῶν ἡ μὲν Ἴσπαλις ἐπιφανής. καὶ αὐτὴ ἄποικος 
Ῥωμαίων νυνὶ δὲ τὸ μὲν ἐμπόριον συμμένει, τῇ τιμῇ 

“δὲ καὶ τῷ ἐποικῆσαι νεωστὶ τοὺς Καίσαρος στρατιώτας 

2 

ἡ Βαῖτις ὑπερέχει καίπερ οὐ συνοικουμένη λαμπρῶς. 
Μετὰ δὲ ταῦτας Ἰτάλικα καὶ Ἴλιπα ἐπὶ τῷ Βαίτι, 95 

᾿"ἅστιγις δ᾽ ἀπωτέρω καὶ Κάρμων καὶ Ὀβούλκων, ἔτι 
δὲ ἐν αἷς οἵ Πομπηίου παῖδες κατεπολεμήϑησαν, 
Μοῦνδα καὶ ᾿Δτέγουα καὶ Οὔρσων καὶ Τοὔκκις καὶ 
Οὐλία καὶ Αϊγουα" ἅπασαι δ᾽ αὗται Κορδύβης οὐχ 
ὥπωϑεν. τρόπον δέ τινα μητρόπολις κατέστη τοῦ τό- 80 
που τούτου Μοῦνδα" διέχει δὲ Καρτηίας ἡ Μοῦνδα στα- 
δίους " χιλέους καὶ τετρακοσίους, εἰς ἣν ἔφυγεν ἡττη-- 



--Γ-- 191] 

ϑεὶς ὁ Γναῖος, εἶτ᾽ ἐκπλεύσας ἔνϑεν καὶ ἐχβὰς εἴς τινα 
ὑπερκειμένην ϑαλάττης ὀρεινὴν διεφϑάρη. ὁ δ᾽ ἀδελ-- 
φὸς αὐτοῦ Σέξτος ἐκ Κορδύβης σωϑεὶς καὶ μικρὸν ἐν 
τοῖς Ἴβηρσι πολεμήσας χρόνον ὕστερον Σικελίαν ἀπέ- ' 

ὀστησεν, εἶτ᾽ ἐκπεσὼν ἐνθένδε εἰς τὴν ᾿Ασίαν ἁλοὺς 
ὑπὸ τῶν ᾿ἀντωνίου στρατηγῶν ἐν Μιδαείῳ κατέστρεψε 
τὸν βίον. ἐν δὲ τοῖς Κελτικοῖς Κονίστοργές ἐστι γνω- 

ριμωτάτη᾽ ἐπὶ δὲ ταῖς ἀναχύσεσιν ἡ "άστα, εἰς ἣν οἵ 
Γαδιτανοὶ συνίασι μάλιστα, ὑπερκειμένην τοῦ ἐπι- 

το νείου τῆς νήσου σταδίους οὐ πολὺ πλείους τῶν ἑκατόν. 
Παροικεῖται δὲ ὑπὸ πλείστων ὁ Βαῖτις καὶ ἀνα- 8 

πλεῖται σχεδὸν τι ἐπὶ χιλίους καὶ διακοσίους σταδίους 

ἐκ ϑαλάττης μέχρι Κορδύβης καὶ τῶν μικρὸν ἐπάνω 
τόπων. καὶ δὴ καὶ ἐξείργασται περιττῶς ἥ τε παραπο-Ο.143 

15 ταμία καὶ τὰ ἐν τῷ ποταμῷ νησίδια. πρύσεστι δὲ καὶ τὸ 
τῆς ὄψεως τερπνόν, ἄλσεσι καὶ ταῖς ἄλλαις φυτουρ- 
γίαις ἐκπεπονημένων τῶν χωρίων. μέχρι μὲν οὖν 
ἹΙσπάλιος ὁλκάσιν ἀξιολόγοις ὁ ἀνάπλους ἐστὶν ἐπὶ στα-- 
δίους οὐ πολὺ λείποντας Ζῶν πεντακοσίων, ἐπὶ δὲ τὰς 

40 ἄνω πόλεις μέχρι Ἰλίπας ταῖς ἐλάττοσι. μέχρι δὲ Κορ- 
δύβης τοῖς ποταμίοις σκάφεσι, πηκτοῖς μὲν τὰ νῦν τὸ 
παλαιὸν δὲ καὶ μονοξύλοις᾽ τὸ δ᾽ ἄνω τὸ ἐπὶ Καστλῶς- 
νος οὐκ ἔστι πλόιμον " παράλληλοι δέ τινες ῥάχεις ὀρῶν 
παρατείνουσι τῷ ποταμῷ μᾶλλόν τε καὶ ἧττον αὐτῷ 

96 συνάπτουσαι πρὸς βορρᾶν, μετάλλων πλήρεις. πλεῖ- 
στος δ᾽ ἐστὶν ἄργυρος ἐν τοῖς κατὰ Ἴλιπαν τόποις καὶ 
τοῖς κατὰ Σισάπῶωνα τόν τε παλαιὸν λεγόμενον καὶ τὸν 
νέον" κατὰ δὲ τὰς Κωτίνας λεγομένας χαλκός τε ἅμα 
γεννᾶται καὶ χρυσός. ἐν ἀριστερᾷ μὲν οὖν ἐστι τοῖς 

80 ἀναπλέουσι τὰ ὄρη ταῦτα, ἐν δεξιᾷ δὲ πεδίον μέγα καὶ 
ὑψηλὸν καὶ εὔκαρπον καὶ μεγαλόδενδρον καὶ εὔβοτον. 
ἔχει δὲ καὶ ὁ “νας ἀνάπλουν, οὔτε δὲ τηλικούτοις 
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σκάφεσιν οὔτ᾽ ἐπὶ τοσοῦτον. ὑπέρκειται δὲ καὶ αὐτοῦ 
μεταλλείας ἔχοντα ὄρη, καϑήκει δὲ ταῦτα πρὸς τὸν 
Τάγον. τὰ μὲν οὖν τὰς μεταλλείας ἔχοντα χωρία ἀνάγ- 
κη τραχέα τε εἶναι καὶ παράλυπρα, οἷάπερ καὶ τὰ τῇ 
Καρπητανίᾳ συνάπτοντα καὶ ἔτι μᾶλλον τοῖς Κελτί-- ὅ 
βηρσι. τοιαύτη δὲ καὶ ἡ Βαιτουρία ξηρὰ ἔχουσα πεδία 
τὰ παρήκοντα τῷ ̓ ἥνᾳ. 

4 Αὐτὴ δ᾽ ἡ Τουρδητανία ϑαυμαστώς εὐτυχεῖ" παμ-- 
φόρου δ᾽ οὔσης αὐτῆς, ὡσαύτως δὲ καὶ πολυφόρου, 
διπλασιάξεται τὰ εὐτυχήματα ταῦτα τῷ ἐκκομισμῷ᾽ τὸ 10 
γὰρ περιττεῦον τῶν καρπῶν ἀπεμπολεῖται ῥαᾳδέως τῷ 
πλήϑει τῶν ναυκληρίων. ποιοῦσι δὲ τοῦτο οἵ τε ποτα-- 
μοὶ καὶ αἱ ἀναχύσεις, ὡς εἶπον, ἐμφερεῖς τοῖς ποταμοῖς 
οὖσαι καὶ ἀναπλεόμεναι παραπλησίως ἐκ θαλάττης 
οὐ μικροῖς μόνον ἀλλὰ καὶ μεγάλοις σκάφεσιν εἰς τὰς 15 
ἐν τῇ μεσογαίᾳ πόλεις. ἅπασα γάρ ἐστι πεδιὰς ἡ ὑπὲρ 
τῆς παραλίας ἐπὶ πολὺ τῆς μεταξὺ τοῦ τε ἱεροῦ ἀκρο-- 
τηρίου καὶ στηλῶν. ἐνταῦϑα δὲ πολλαχοῦ κοιλάδες εἰς 
τὴν μεσόγαιαν ἐκ τῆς ϑαλάτφξης ἀνέχουσι φάραγξι με-- 
τρίαις ἢ καὶ ῥείϑροις ἐοικυῖαι ποταμίοις, ἐκτεταμέναι 30 
ἐπὶ πολλοὺς σταδίους ταύτας δὲ πληροῦσιν αἱ τῆς ϑα- 
λάττης ἐπιβάσεις κατὰ τὰς πλημμυρίδας, ὥστ᾽ ἀναπλεῖ- 
σϑαι μηδὲν ἧττον ἢ τοὺς ποταμούς, ἀλλὰ καὶ βέλτιον" 

0.143 τοῖς γὰρ κατάπλοις ἔοικε τοῖς ποταμίοις, ἀντικόπτοντος 
μὲν οὐδενός, ἐπουρίξοντος δὲ τοῦ πελάγους καϑάπερ 35 
τοῦ ποταμίου ῥεύματος διὰ τὴν πλημμυρίδα. αἵ δ᾽ ἐπι-- 
βάσεις μείζους εἰσὶν ἐνταῦϑα ἢ ἐν τοῖς ἄλλοις τόποις, 
ὅτι εἰς πόρον συνωθουμένη στενὸν ἡ ϑάλαττα ἐκ με-- 
γάλου πελάγους, ὃν ἡ Μαυρουσία ποιεῖ πρὸς τὴν Ἰβη-- 
ρέαν, ἀνακοπὰς λαμβάνει καὶ φέρεται πρὸς τὰ εἴκοντα 80 
μέρη τῆς γῆς εὐπετῶς. ἔνιαι μὲν οὖν τῶν τοιούτων 
κοιλάδων κενοῦνται κατὰ τὰς ἀμπώτεις, τινὰς δ᾽ οὐ 
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παντάπασιν ἐπιλείπει τὸ ὕδωρ, ἔνιαι δὲ καὶ νήσους 
ἀπολαμβάνουσιν ἐν ἑαυταῖς. τοιαῦται μὲν οὖν εἰσιν αἴ 
ἀναχύσεις αἴ μεταξὺ τοῦ τε ἱεροῦ ἀκρωτηρίου καὶ τῶν 
στηλῶν. ἐπίδοσιν ἔχουσαι σφοδροτέραν παρὰ τὰς ἐν 

6 τοῖς ἄλλοις τόποις ἡ τοιαύτη δ᾽ ἐπίδοσις ἔχει μέν τι 
καὶ πλεονέχτημα πρὸς τὰς χρείας τῶν πλοϊξομένων" 
πλείους γὰρ καὶ μείξους ποιεῖ τὰς ἀναχύδεις, πολλάκις 
καὶ ἐπὶ "ὀκτὼ σταδίους ἀναπλεομένας, ὥστε τρόπον 
τινὰ πᾶσαν πλωτὴν παρέχεται τὴν γῆν καὶ εὐπετῆ 

10 πρός τε τὰς ἐξαγωγὰς τῶν φορτίων καὶ τὰς εἰσαγωγάς. 

ἔχει δέ τι καὶ ὀχληρόν᾽ αἷ γὰρ ἐν τοῖς ποταμοῖς ναυτι-- 
λέαι διὰ τὴν σφοδρότητατῆς πλημμυρίδος ἰσχυρότερον 
τῇ ῥύσει τῶν ποταμῶν ἀντιπνέουσαν κίνδυνον οὐ μι-- 
κρὸν τοῖς ναυκληρίοις ἐπιφέρουσι κατακομιζξομένοις 

15 τε ὁμοίως καὶ ἀνακομιξομένοις. αἵ δὲ ἀμπώτεις ἐν ταῖς 
ἀναχύσεσίν εἰσι βλαβεραέ" ταῖς γὰρ πλημμυρίσιν ἀνὰ. 
λόγον καὶ αὐταὶ παροξύνονται, διά τε τὸ τάχος καὶ ἐπὶ 
ξηρᾶς πολλάκις ἐγκατέλιπον τὴν ναῦν. τά τὸ βοσκή- 
ματα εἰς τὰς νήσους διαβαίνοντα τὰς πρὸ τῶν ἀναχύ- 

40 σεῶν τοτὲ μὲν οὖν καὶ ἐπεκλύσϑη τοτὲ δὲ ἀπελήφϑη, 
βιαξόμενα δ᾽ ἐπανελϑεῖν οὐκ ἴσχυσεν ἀλλὰ διεφϑάρη᾽" 
τὰς δὲ βοῦς φασι καὶ τετηρηκυίας τὸ συμβαῖνον περι-- 
μένειν τὴν ἀναχώρησιν τῆς θαλάττης καὶ τότε ἀπαί- 
ρειν εἰς τὴν ἤπειρον. 

Θ΄ Καταμαϑόντες δ᾽ οὖν τὴν φύσιν τῶν τόπων οἵ 6 
ἄνθρωποι καὶ τὰς ἀναχύσεις ὁμοίως ὑπουργεῖν τοῖς 
ποταμοῖς δυναμένας πόλεις ἔκτισαν ἐπ᾽ αὐτῶν καὶ ἀἄλ- 

λας κατοικίας. καϑάπερ ἐπὶ τῶν ποταμῶν" τούτων δ᾽ 

ἐστὶν ἥ τε “στα καὶ Νάβρισσα καὶ Ὄνοβα καὶ Ὀσσό-- 
80 νοβα καὶ Μαίνοβα καὶ ἄλλαι πλείους. προσλαμβάνουσι 

19. γροϑὶ τὰς: πρὸ τῶν ποταμῶν 
ΘΊΒΑΒΟ Ὁ 18 
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δὲ καὶ διώρυγες ἔσϑ᾽ ὅπου γεγονυΐζαι τῷ πολλαχόϑεν 

- εἶναι καὶ πολλαχόσε τὴν κομιδὴν καὶ πρὸς ἀλλήλους 
καὶ πρὸς τοὺς ἔξω. καὶ αἱ σύρροιαι δὲ ὡσαύτως ὠφε-- 
λοῦσι κατὰ τὰς ἐπὶ πολὺ πλήμας διαχεομένας ἐπὶ τῶν 
διειργόντων ἰσϑμῶν τοὺς πόρους καὶ πλωτοὺς ἀπερ-- ὅ 
γαξομένας, ὥστε πορϑμεύεσϑαι καὶ ἐκ τῶν ποταμῶν 
εἰς τὰς ἀναχύσεις κἀκεῖθεν δεῦρο. ἅπασα δ᾽ ἡ ἐμπο-- 

ΟἹΔρία πρὸς τὴν Ἰταλίαν ἐστὶ καὶ τὴν Ῥώμην, ἔχουσα τὸν 
πλοῦν [τόν τε] μέχρι τῶν στηλῶν ἀγαϑὸν (πλὴν εἴ τίς 
ἐστι περὶ τὸν πορϑμὸν δυσκολία) καὶ τὸν πελάγιον 10 
τὸν ἐν τῇ καϑ᾽ ἡμᾶς ϑαλάττῃ. διὰ γὰρ εὐδίου κλίμα-- 
τος οἱ δρόμοι συντελοῦνται καὶ μάλιστα τῷ πελαγί- 
ξοντι" τοῦτο δὲ πρόσφορόν ἐστι ταῖς ἐμπορικαῖς ὁλκά-- 
σιν. ἔχουσι δὲ καὶ οἱ ἄνεμοι τάξιν οἵ πελάγιοι" πρόσ- 
ἐστι δὲ καὶ ἡ νῦν εἰρήνη, τῶν λῃστηρίων καταλυϑεέν-- 15 
τῶν, ὥσϑ᾽ ἡ σύμπασα ὑπάρχει ῥαστώνη τοῖς πλοίζο-- 
μένοις. ἴδιον δέ τέ φησι Ποσειδώνιος τηρῆσαι κατὰ τὸν 
ἀνάπλουν τὸν ἐκ τῆς Ἰβηρίας. ὅτι οἱ εὖροι κατ᾽ ἐκεῖνο 
τὸ πέλαγος ἕως τοῦ Σαρδῴου κόλπου πνέοιεν ἐτησίαι" 
διὸ καὶ τρισὶ μησὶν εἰς Ἰταλίαν κατᾶραι μόλις παραδιε-- 30 
νεχϑεὶς περί τε τὰς Γυμνησίας νήσους καὶ περὶ Σαρ-- 
δόνα καὶ τὰ ἄλλα ἀπαντικρὺ τούτων μέρη τῆς 4ιβύης. 

6 Ἐξάγεται δ᾽ ἐκ τῆς Τουρδητανίας σῖτός τε καὶ οἷ- 
νος πολὺς καὶ ἔλαιον οὐ πολὺ μόνον ἀλλὰ καὶ καάλλι-- 
στον᾽ καὶ κηρὸς δὲ καὶ μέλι καὶ πίττα ἐξάγεται καὶ κόζ-- 35 
κος πολλὴ καὶ μίλτος οὐ χείρων τῆς Σινωπικῆς γῆς. τά 
τε ναυπήγια συνιστᾶσιν αὐτόϑι ἐξ ἐπιχωρίας ὕλης, 
ἅλες τε ὀρυκτοὶ παρ᾽ αὐτοῖς εἰσι καὶ ποταμῶν ἁλμυ- 
ρῶν ῥεύματα οὐκ ὀλίγα" οὐκ ὀλίγη δὲ οὐδὲ ἐκ τῶν 
ὄψων ταριχεία οὐκ ἔνϑεν μόνον ἀλλὰ καὶ ἐκ τῆς ἄλλης 30 
τῆς ἐκτὸς στηλῶν παραλίας, οὐ χείρων τῆς Ποντικῆς. 
πολλὴ δὲ καὶ ἐσθὴς πρότερον ἤρχετο, νῦν ὃὲ ἔρια μᾶλ- 

; 
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λον τῶν κοραξῶν. καὶ ὑπερβολή τίς ἐστι τοῦ κάλ- 
λους ταλαντιαίους γοῦν ὠνοῦνται τοὺς κριοὺς εἰς τὰς 
ὀχείας. ὑπερβολὴ δὲ καὶ τῶν λεπτῶν ὑφασμάτων, ἅπερ 
οἱ Σαλτιγῖται κατασκευάζουσιν. ἄφϑονος δὲ καὶ βο-- 

56 σχημάτων εὐπορία παντοίων καὶ κυνηγεσίων. τῶν δ᾽ 
ὀλεϑρέων ϑηρίων σπάνις πλὴν τῶν γεωρύχων λαγι- 
δέων, οὖς ἔνιοι λεβηρίδας προσαγορεύουσι" λυμαίνον-- 
ται γὰρ καὶ φυτὰ καὶ σπέρματα ῥιξοφαγοῦντες" καὶ 
τοῦτο συμβαίνει καϑ᾽ ὅλην τὴν Ἰβηρίαν σχεδόν. δια- 

10 τείνει δὲ καὶ μέχρι Μασσαλίας, ὀχλεῖ δὲ καὶ τὰς νήσους. 
οἵ δὲ τὰς Γυμνησίας οἰκοῦντες λέγονται πρεσβεύσα-- 
σϑαί ποτε πρὸς Ῥωμαίους κατὰ χώρας αἴτησιν ἐκβάλ-- 

λεσϑαι γὰρ ὑπὸ τῶν ξῴων τούτων, ἀντέχειν μὴ δυνά- 
μενοι διὰ τὸ πλῆϑος. πρὸς μὲν οὖν τὸν τοσοῦτον ἴσως 

16 πόλεμον, ὃς οὐκ ἀεὶ συμβαίνει, φορᾷ δέ τινι λοιμικῇ 
καϑάπερ ὄφεων καὶ μυῶν τῶν ἀρουραίων. χρεία τῆς 
τοσαύτης ἐπικουρίας, πρὸς δὲ τὸ μέτριον ἐξεύρηνται 
πλείους ϑῆραι" καὶ δὴ καὶ γαλᾶς ἀγρίας ἃς ἡ Διβύη 
φέρει τρέφουσιν ἐπίτηδες, ἃς φιμώσαντες παριᾶσιν εἰς 

40 τὰς ὁπάς᾽ αἱ δ᾽ ἐξέλκουσιν ἔξω τοῖς ὄνυξιν οὗς ἂν κα- 
ταλάβωσιν, ἢ φεύγειν ἀναγκάξουσιν εἰς τὴν ἐπιφά-- 
γειαν, ἐκπεσόντας δὲ ϑηρεύουσιν οἵ ἐφεστῶτερ. τὴν δὲ 0.115 
ἀφϑονίαν τῶν ἐκκομιξομένων ἐκ τῆς Τουρδητανίας 
ἐμφανίζει τὸ μέγεϑος καὶ τὸ πλῆϑος τῶν ναυκληρέων᾽ 

36 ὁλκάδες γὰρ μέγισται παρὰ τούτων πλέουσιν εἰς Ζι:- 
καιάρχειαν καὶ τὰ ' ̓ Ὥστια τῆς Ῥώμης ἐπίνειον" τὸ δὲ 
πλῆϑος μικροῦ δεῖν ἐνάμιλλον τοῖς Διβυκοῖς. 

Τοιαύτης δὲ τῆς μεσογαίας οὔσης τῆς ἐν τῇ Τουρ-- ἴ 
ϑητανίᾳ, καὶ τὴν παράλιον ἐνάμιλλον εὕροι τις ἂν τοῖς 

80ἐχ θαλάττης ἀγαϑοῖς" τά τε γὰρ ὀστρεώδη πάντα καὶ 

27. ροβὶ Διβυκοῖς : ἐκπολλαπλασέασις. πὶ 
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κογχοειδὴ καὶ τοῖς πλήϑεσιν ὑπερβάλλει καὶ τοῖς μεγέ- 
ϑεσι καϑόλου κατὰ τὴν ἔξω ϑάλατταν πᾶσαν, ἐνταῦϑα 
δὲ διαφερόντως, ἅτε καὶ τῶν πλημμυρέδων καὶ τῶν 
ἀμπώτεων ἐνταῦϑα αὐξομένων. ἃς εἰκὸς αἰτίας εἶναι 
καὶ τοῦ πλήϑους καὶ τοῦ μεγέϑους διὰ τὴν γυμνασίαν. 5 
ὡς δ᾽ αὕτως ἔχει καὶ περὶ τῶν κητέων ἁπάντων, ὀρύ- 
γῶν τὲ καὶ φαλαινῶν καὶ φυσητήρων, ὧν ἀναφυση- 
σάντων φαίνεταί τις νεφώδους ὄψις κίονος τοῖς πόρ-- 
ρωϑὲεν ἀφορῶσι" καὶ οἱ γόγγροι δὲ ἀποϑηριοῦνται πολὺ 
τῶν παρ᾽ ἡμῖν ὑπερβεβλημένοι κατὰ τὸ μέγεϑος, καὶ αἴ 10 
σμύραιναι καὶ ἄζλα πλείω τῶν τοιούτων ὄψων. ἐν δὲ 
Καρτηία κήρυκας δεκακοτύλους καὶ πορφύρας φασίν᾽ 
ἐν δὲ τοῖς ἐξωτέροις τόποις καὶ μείζους ὀγδοήκοντα 

μνῶν τὴν σμύραιναν καὶ τὸν γόγγρον, ταλαντιαῖον δὲ 
τὸν πολύποδα, διπήχεις δὲ τὰς τευϑίδας καὶ τὰ παρα-- 15 

πλήσια. πολὺς δὲ καὶ ὁ ϑύννος συνελαύνεται δεῦρο 
ἀπὸ τῆς ἄλλης τῆς ἔξωϑεν παραλίας πίων καὶ παχύς. 
τρέφεται δὲ βαλάνῳ δρυΐνῃ φυομένῃ κατὰ τῆς ϑαλατ-- 
τῆς χαμαιξήλῳ τινὶ παντάπασιν, ἁδρότατον δ᾽ ἐκφε-- 
ρούσῃ καρπόν" ἥπερ καὶ ἐν τῇ γῇ φύεται πολλὴ κατὰ 20 
τὴν Ἰβηρίαν. δίξας μὲν ἔχουσα μεγάλας ὡς ἂν τελείας 
δρυός, ἐξαιρομένη δὲ ϑάμνου ταπεινῆς ἧττον τοσοῦ-- 
τον δ᾽ ἐκφέρει καρπὸν ὥστε μετὰ τὴν ἀκμὴν πλήρη τὴν 
παραλίαν [βαλάνου] εἶναι τήν τὲ ἐντὸς καὶ τὴν ἐκτὸς 
στηλῶν, ἣν ἐκβάλλουσιν αἴ πλῆμαι᾽ ἡ δ᾽ ἐντὸς στηλῶν 35 
ἐλάττων ἀεὶ καὶ μᾶλλον εὑρέσκεται. λέγει δ᾽ ὁ Πολύβιος 
καὶ μέχριτῆς Δατίνης ἐκπέπτειν τὴν βάλανον ταύτην, εἰ 
μὴ ἄρα (φησί ) καὶ ἡ Σαρδὼ φέρει καὶ ἡ πλησιόχωρος 
ταύτῃ. καὶ οἱ ϑύννοι δ᾽ ὅσῳ πλέον συνεγγίξουσι ταῖς 
στήλαις ἔξωϑεν φερύμενοι, τοσῷδ᾽ ἰσχναένονται πλέον 80 
τῆς τροφῆς ἐπιλειπούσης" εἶναί τε παρὰ ϑαλάττιον ὕν 

τὸ ξῷον τοῦτο: ἤδεσϑαι γὰρ τῇ βαλάνῳ καὶ πιαένε-- 
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σϑαι διαφερόντως ὑπ᾽ αὐτῆς, φορᾶς τε τῆς βαλάνου 
γενομένης φορὰν καὶ τῶν ϑύννων εἶναι. 

Τοσούτοις δὲ τῆς προειρημένης χώρας ἀγαϑοῖς κε-- 8 
χορηγημένης, οὐχήἥκιστα, ἀλλὰ καὶ μάλιστα ἀποδέξαιτ᾽ 0.146 

ὅ ἄν τις καὶ ϑαυμάσειε τὸ περὶ τὰς μεταλλείας εὐφυές" 
ἅπασα μὲν γὰρ μεστὴ τῶν τοιούτων ἐστὶν ἡ τῶν Ἰβή-- 
ρῶν χώρα, οὐ πᾶσα δ᾽ εὔκαρπος οὐδ᾽ εὐδαίμων οὕτως 
καὶ μάλιστα ἡ τῶν μετάλλων εὐποροῦσα. σπάνιον δ᾽ 
ἐν ἀμφοτέροις δὐτυχεῖν, σπάνιον δὲ καὶ τὸ τὴν αὐτὴν 

10 ἐν ὀλίγῳ χωρέῳ παντοίοις πληϑύνειν μετάλλοις. ἡ δὲ 
Τουρδητανία καὶ ἡ προσεχὴς αὐτῇ λόγον οὐδένα ἄξιον 
καταλείπει περὶ τήνδε τὴν ἀρετὴν τοῖς ἐπαινεῖν βου-- 
λομένοις. οὔτε γὰρ χρυσός, οὐκ ἄργυρος, οὐδὲ δὴ χαλ-- 
κός, οὐδὲ σίδηρος οὐδαμοῦ τῆς γῆς οὔτε τοσοῦτος οὔθ᾽ 

16 οὕτως ἀγαϑὸς ἐξήτασται γεννώμενος μέχρι νῦν. ὁ δὲ 
χρυσὸς οὐ μεταλλεύεται μόνον ἀλλὰ καὶ σύρεται" κα- 
ταφέρουσι δ᾽ οἷ ποταμοὶ καὶ οἵ χείμαρροι τὴν χρυσῖτιν 
ἄμμον, πολλαχοῦ καὶ ἐν τοῖς ἀνύδροις τόποις οὖσαν, 
ἀλλ᾽ ἐκεῖ μὲν ἀφανής ἐστιν, ἐν δὲ τοῖς ἐπικλύστοις 

40 ἀπολάμπει τὸ τοῦ χρυσοῦ ψῆγμα" καὶ τοὺς ἀνύδρους 
δὲ φορητῷ ἐπικλύξοντες ὕδατι στιλπνὸν ποιοῦσι τὸ 
ψήγμα, καὶ φρέατα δ᾽ ὀρύσσοντες καὶ ἄλλας τέχνας 
ἐπινοοῦντες πλύσει τῆς ἄμμου τὸν χρυσὸν ἐκλαμ-- 
βάνουσι, καὶ πλείω εῶν χρυσωρυχείων ἐστὶ νῦν 

46 τὰ χρυσοπλύσια προσαγορευόμενα. ἀξιοῦσι δὲ Γα-- 
λάται [κράτισ]τα παρ᾽ ἑαυτοῖς εἶναι τὰ μέταλλα τά 
τε ἐν τῷ Κεμμένῳ ὄρει καὶ τὰ ὑπ᾽ αὐτῇ κείμενα 
τῇ Πυρήνῃ᾽ τὸ μέντοι πλέον τἀντεῦϑεν εὐδοκιμεῖ. 
ἐν δὲ τοῖς ψήγμασι τοῦ χρυσίου φασὶν εὑρίσκεσθαί 

80 ποτε καὶ ἡμιλιτριαίας βώλους ἃς καλοῦσι πάλας, μιυ- 
κρᾶς καθάρσεως δεομένας. φασὶ δὲ καὶ λέϑων σχι- 
ξομένων εὑρίσκειν βωλάρια ϑηλαῖς ὅμοια" ἐκ δὲ τοῦ 
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χρυσοῦ ἑψομένου καὶ καϑαιρομένου στυπτηριώδει τινὶ 
γῇ τὸ κάϑαρμα ἤλεκτρον εἶναι" πάλιν δὲ τούτου κα-- 
ϑεψομένου, μῖγμα ἔχοντος ἀργύρου καὶ χρυσοῦ, τὸν 
μὲν ἄργυρον ἀποκαίεσϑαι τὸν δὲ χρυσὸν ὑπομένειν" 
εὐδιάχυτος γὰρ ὁ τύπος καὶ λιπώδης᾽ διὰ τοῦτο καὶ τῷ ὅ 
ἀχύρῳ τήκεται μᾶλλον ὁ χρυσός, ὅτι ἡ φλὸξ μαλακὴ 
οὖσα συμμέτρως ἔχει πρὸς τὸ εἶκον καὶ διαχεόμενον 
ῥαδίως, ὁ δὲ ἄνϑραξ ἐπαναλίσκει πολὺ ὑπερτήκων τῇ 
σφοδρότητι καὶ ἐξαίρων. ἐν δὲ τοῖς δείϑροις σύρεται 
καὶ πλύνεται πλησίον ἐν σκάφαις, ἡ ὀρύττεται φρέαρ, 10 
ἡ δὲ ἀνενεχϑεῖσα γῆ πλύνεται. τὰς δὲ τοῦ ἀργύρου κα-- 
μένους ποιοῦσιν ὑψηλάς, ὥστε τὴν ἐκ τῶν βώλων λι-- 
γνὺν μετέωρον ἐξαίρεσϑαι" βαρεῖα γάρ ἐστι καὶ ὁλέ- 
ϑριος. τῶν δὲ χαλκουργείων τινὰ καλεῖται χρυσεῖα, ἐξ 
ὧν τεκμαίρονται χρυσὸν ἐξ αὐτῶν ὀρύττεσϑαι πρό- 16 
τερον. 

9 Ποσειδώνιος δὲ τὸ πλῆϑος τῶν μετάλλων ἐπαινῶν 
0.141] καὶ τὴν ἀρετὴν οὐκ ἀπέχεται τῆς συνήϑους ῥητορείας, 

ἀλλὰ συνενϑουσιᾷ ταῖς ὑπερβολαῖς" οὐ γὰρ ἀπιστεῖν 
τῷ μύϑῳ φησὶν ὅτι τῶν δρυμῶν ποτε ἐμπρησϑέντων ἡ 50 
γῇ τακεῖσα. ἅτε ἀργυρῖτις καὶ χρυσῖτις. εἰς τὴν ἐπιφα-- 
νειν ἐξέξεσε διὰ τὸ πᾶν ὅρος καὶ πάντα βουνὸν ὕλην 
εἶναι νομίσματος ὑπό τινος ἀφϑόνου τύχης σεσωρευ- 
μένην. καϑόλου δ᾽ ἂν εἶπε (φησίν) ἰδών τις τοὺς τό-- 
πους ϑησαυροὺς εἶναι φύσεως ἀενάους ἢ ταμιεῖον 35 
ἡγεμονίας ἀνέκλειπτον" οὐ γὰρ πλουσία μόνον ἀλλὰ 
καὶ ὑπόπλουτος ἦν (φησέν) ἡ χώρα. καὶ παρ᾽ ἐκείνοις 
ὡς ἀληϑῶς τὸν ὑποχϑόνιον τόπον οὐχ ὁ “Διδὴης ἀλλ᾽ ὁ 
Πλούτων κατοικεῖ. τοιαῦτα μὲν οὖν ἐν ὡραίῳ σχήματι 
εἴρηκε περὶ τούτων, ὡς ἂν ἐκ μετάλλου καὶ αὐτὸς 80 
πολλῷ χρώμενος τῷ λόγῳ. τὴν δ᾽ ἐπιμέλειαν φράξων 
τὴν τῶν μεταλλευόντων παρατίϑησι τὸ τοῦ Φαληρέως, 

ΠΈΈΕΘσαα ὰ ὦῷ'ὸἜἜ 
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ὅτι φησὶν ἐκεῖνος ἐπὶ τῶν ᾿Δττικῶν ἀργυρείων. οὕτω 
συντόνως ὀρύττειν τοὺς ἀνθρώπους ὡς ἂν προσδο-- 
κώντων αὐτὸν ἀνάξειν τὸν Πλούτωνα᾽ καὶ τούτων 
οὖν ἐμφανέξει παραπλησίαν τὴν σπουδὴν καὶ τὴν φι-- 

δ λεργίαν, σκολιὰς τεμνόντων καὶ βαϑείας τὰς σύριγγας 

καὶ πρὸς τοὺς ἐν αὐταῖς ἀπαντῶντας ποταμοὺς πολ-- 
λάκις τοῖς “ἰγυπτίοις ἀναντλούντων κοχλίαις. Ἐτὸν 

δόλον οὐταὐτὸν εἷναιτούτοις τε καὶ τοῖς ᾿“Αττικοῖς, ἀλλ 
ἐκείνοις μὲν αἰνίγματι ἐοικέναι τὴν μεταλλείαν" ὅσα 

10 μὲν γὰρ ἀνέλαβον (φησίν) οὐκ ἔλαβον, ὅσα δὲ εἶχον, 
ἀπέβαλον τούτοις δ᾽ ὑπεράγαν λυσιτελεῖν, τοῖς μὲν 
χαλκουργοῖς τέταρτον μέρος ἐξάγουσι τῆς γῆς τὸν χαλ- 
κόν, τῶν δὲ ἀργυρευόντων τισὶν ἰδιωτῶν ἐν τρισὶν 
ἡμέραις Εὐβοϊκὸν τάλαντον ἐξαίρουσι. τὸν δὲ καττί- 

16 τερον οὐκ ἐπιπολῆς εὑρίσκεσϑαί φησιν, ὡς τοὺς ἰστο-- 
ρικοὺς ϑρυλεῖν, ἀλλ᾽ ὀρύττεσϑαι" γεννᾶσϑαι δ᾽ ἔν τε 
τοῖς ὑπὲρ τοὺς Δυσιτανοὺς βαρβάροις καὶ ἐν ταῖς Κατ-- 
τιτερίσι νήσοις, καὶ ἐκ τῶν Βρεττανικῶν δὲ εἰς τὴν 
"Μασσαλίαν κομέξεσϑαι. ἐν δὲ τοῖς ᾿Αρτάβροις,, οἵ τῆς 

950 Ἱυσιτανίας ὕστατοι πρὸς ἄρκτον καὶ δύσιν εἰσίν, ἐξαν-- 

ϑεῖν φησιν τὴν γῆν ἀργύρῳ, καττιτέρῳ, χρυσῷ λευκῷ 

(ἀργυρομιγὴς γάρ ἐστι), τὴν δὲ γῆν ταύτην φέρειν τοὺς 
ποταμούς τὴν δὲ σκαλίσι τὰς γυναῖκας διαμώσας πλύ-- 
νειν ἐν ἠθητηρίοις πλεχτοῖς εἰς κίστην. οὗτος μὲν περὶ 

56 τῶν μετάλλων τοιαῦτ᾽ εἴρηκε. 
Πολύβιος δὲ τῶν περὶ Καρχηδόνα νέαν ἀργυ-- 10 

θείων μνησϑεὶς μέγιστα μὲν εἶναί φησι, διέχειν δὲ τῆς 
πόλεως ὅσον εἴκοσι σταδίους, περιειληφότα κύκλον τε-- 
τρακοσίων σταδίων, ὅπου τέτταρας μυριάδας ἀνθρώ- 

80 πων μένειν τῶν ἐργαξομένων, ἀναφέροντας τότε τῷ 0.148 
δήμω τῶν Ῥωμαίων καϑ' ἑκάστην ἡμέραν δισμυρίας καὶ 
πεντακισχιλίας δραχμάς. τὴν δὲ κατεργασίαν τὴν μὲν 
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ἄλλην ἐώῶ (μακρὰ γάρ ἐστι). τὴν δὲ συρτὴν βῶλον τὴν 
ἀργυρῖτίν φησι κόπτεσϑαι καὶ κοσκίνοις εἰς ὕδωρ δι-- 
αττᾶσϑαι" κόπτεσθαι δὲ πάλιν τὰς ὑποστάσεις. καὶ 
πάλιν διηϑουμένας ἀποχεομένων τῶν ὑδάτων κόπτε-- 
σϑαι' τὴν δὲ πέμπτην ὑπόστασιν χωνευϑεῖσαν, ἀπο- 5 
χυϑέντος τοῦ μολέβδον, καϑαρὸν τὸν ἄργυρον ἐξά-- 
γεῖν. ἔστι δὲ καὶ νῦν τὰ ἀργυρεῖα, οὐ μέντοι δημόσια 
οὔτε ἐνταῦϑα οὔτε ἐν τοῖς ἄλλοις τόποις. ἀλλ᾽ εἰς ἐδιω-- 
τικὰς μεϑέστηκε κτήσεις" τὰ δὲ χρυσεῖα δημοσιεύε-- 
ται τὰ πλείω. ἐν δὲ καὶ Καστλῶνι καὶ ἄλλοις τόποις 10 
ἴδιόν ἐστι μέταλλον ὀρυκτοῦ μολίβδου" παραμέμικται 
δέ τι καὶ τούτῳ τοῦ ἀργύρου μικρόν, οὐχ ὥστε λυσιτε- 
λεῖν ἀποκαϑαίρειν αὐτόν. 

1 Οὐ πολὺ δ᾽ ἄπωϑεν τοῦ Καστλῶνος ἔστι καὶ τὸ 

ὄρος ἐξ οὗ δεῖν φασι τὸν Βαῖτιν, ὃ καλοῦσιν ᾿ργυ- 16 
ροῦν διὰ τὰ ἀργυρεῖα τὰ ἐν αὐτῷ. Πολύβιος δὲ καὶ 
τὸν '᾿ἄναν καὶ τοῦτον ἐκ τῆς Κελτιβηρίας ῥεῖν φησι, 
διέχοντας ἀλλήλων ὅσον ἐνακοσίους σταδίους" αὐξη- 
ϑέντες γὰρ οἱ Κελτίβηρες ἐποίησαν καὶ τὴν πλησιόχω- 
ρον πᾶσαν ὁμώνυμον ἑαυτοῖς. ἐοίκασι δ᾽ οἵ παλαιοὶ 30 
καλεῖν τὸν Βαῖτιν Ταρτησσόν, τὰ δὲ Γάδειρα καὶ τὰς 
πρὸς αὐτὴν νήσους Ἐρύϑειαν" διόπερ οὕτως εἰπεῖν 
ὑπολαμβάνουσι Στησίχορον περὶ τοῦ Γηρυόνος βου- 
κόλου διότι γεννηθείη οοσχεδὸν ἀντιπέρας κλεινᾶς 
» Βρυϑείας Ταρτησσοῦ ποταμοῦ παρὰ παγὰς ἀπείρο-- 36 
ονας ἀργυρορίξους, ἐν κευϑμῶνι πέτρας.“ δυεῖν δὲ 
οὐσῶν ἐκβολῶν τοῦ ποταμοῦ πόλιν ἐν τῷ μεταξὺ χώρῳ 
κατοικεῖσθαι πρότερον φασίν, ἣν καλεῖσϑαι Ταρτησ- 
σὸν ὁμώνυμον τῷ ποταμῷ, καὶ τὴν χώραν Ταρτησ- 
σίδα, ἣν νῦν Τουρδοῦλοι νέμονται. καὶ Ἐρατοσϑένης 80 
δὲ τὴν συνεχῆ τῇ Κάλπῃ Ταρτησσίδα καλεῖσθαί φησι 
καὶ Ἐρύϑειαν νῆσον εὐδαίμονα. πρὸς ὃν ᾿Δρτεμίδω- 
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ρος ἀντιλέγων καὶ ταῦτα ψευδῶς λέγεσϑαί. φησιν ὑπ’ 
αὐτοῦ καϑάπερ καὶ τὸ ἀπὸ Γαδείρων ἐπὶ τὸ ἱερὸν ἀκρω- 
τήριον διάστημα ἀπέχειν ἡμερῶν πέντε πλοῦν, οὐ πλει-- 
ὄνων ὄντων ἢ χιλίων καὶ ἑπτακοσίων σταδίων, καὶ τὸ 

δτὰς ἀμπώτεις μέχρι δεῦρο περατοῦσϑαι ἀντὶ τοῦ κύ-- 
κλῷ περὶ πᾶσαν τὴν οἰκουμένην συμβαίνειν, καὶ τὸ τὰ 
προσαρχτικὰ μέρη τῆς Ἰβηρίας εὐπαροδώτερα εἶναι 
πρὸς τὴν Κελτικὴν ἢ κατὰ τὸν ὠκεανὸν πλέουσι. καὶ 
ὅσα δὴ ἄλλα δἴρηκξδ Πυϑέα πιστεύσας. ΟἸΩ 

10 Ὁ δὲ “ποιητὴς πολύφωνός τις ὧν καὶ πολυίστωρ 1ἃ 

δίδωσιν ἀφορμὰς ὡς οὐδὲ τούτων ἀνήκοσς ἐστι, τῶν 
τόπων, εἴ τις ὀρθῶς συλλογίξεσϑαι βούλοιτο ἀπ᾽ ἀμ-- 

φοῖν, τῶν τε χεῖρον λεγομένων περὶ αὐτῶν καὶ τῶν 
ἄμεινον καὶ ἀληϑέστερον. χεῖρον μέν. ὅτι πρὸς δύσιν 

16 ἐσχάτη ἤκουεν αὕτη, ὅπου, καϑάπερ αὐτός φησιν, εἰς 
τὸν ὠκεανὸν ἐμπίπτει ..»λαμπρὸν φάος ἠελίοιο, ἕλκον 
»νύκτα μέλαιναν ἐπὶ ξείδωρον ἄρουραν." ἡ δὲ νὺξ ὅτι 
δύσφημον καὶ τῷ “Ἅιδῃ πλησιάξον, ὁ δὲ΄ 4ιδης τῷ Ταρ- 
τάρῳ, εἰκάξοι ἄν τις ἀκούοντα περὶ Ταρτησσοῦ τὸν 

40 Τάρταρον ἐκεῖϑεν παρονομάσαι τὸν ἔσχατον τῶν ὑφο- 
χϑονέων τόπων, προσϑεῖναι δὲ καὶ μῦϑον τὸ ποιητικὸν 
σώξοντα. καϑάπερ καὶ τοὺς Κιμμερίους εἰδὼς ἐν βο-- 
οξίοις καὶ ξοφεροῖς οὐκήσαντας τόποις τοῖς κατὰ τὸν 
Βόσπορον ἵδρυσεν αὐτοὺς πρὸς τῷ “4ιδῃ, τάχα καὶ 

“6 κατά τι κοινὸν τῶν Ἰώνων ἔχϑος πρὸς τὸ φῦλον τοῦτο᾽ 
καὶ γὰρ καϑ' Ὅμηρον ἢ μικρὸν πρὸ αὐτοῦ λέγουσι τὴν 
τῶν Κιμμερίων ἔφοδον γενέσϑαι τὴν μέχρι τῆς “ἰολί-- 
δος καὶ τῆς Ἰωνίας. ταῖς δὲ Κυανέαις ἐποίησε παρα-- 
πλησίως τὰς Πλαγκτάς, ἀεὶ τοὺς μύϑους ἀπό τινων 

830 ἱστοριῶν ἐνάγων. χαλεπὰς γάρ τινας μυϑεύει πέτρας, 

9. ροβὶ πιστεύσας: δι᾽ ἀλαξονείαν. 18. ρμοϑὲ πλησιάζον: 
δῆλον 
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καϑάπερ τὰς Κυανέας φασίν. ἐξ οὗ καὶ Συμπληγάδες 
καλοῦνται" διόπερ καὶ τὸν Ἰάσονος παρέϑηκε δι᾽ αὐὖ- 
τῶν πλοῦν᾽ καὶ ὁ κατὰ τὰς στήλας δὲ πορϑμὸς καὶ ὁ 
κατὰ Σικελίαν ὑπηγόρενον αὐτῷ τὸν περὶ τῶν Πλαγς-- 
κτῶν μῦϑον. πρὸς μὲν δὴ τὸ χεῖρον ἀπὸ τῆς τοῦ Ταρ- ὁ 
τάρου μυϑοποιέας αἰνίττοιτό τις ἂν τὴν τῶν τόπων 
μνήμην τῶν περὶ Ταρτησσόν. 

1ὃ Πρὸς δὲ τὸ βέλτιον ἐκ τούτων ἥ τε γὰρ Ἧρα- 
κλέους στρατεία μέχρι δεῦρο προελθοῦσα καὶ τῶν Φοι-- 
γίκων ὑπέγραφεν αὐτῷ πλοῦτόν τινὰ καὶ ῥαϑυμίαν 10 

-“ΞξΞβι. τῶν ἀνθρώπων. οὗτοι γὰρ Φοίνιξιν οὕτως ἐγένοντο 
σφόδρα ὑποχείριοι ὦστε τὰς πλείους τῶν ἐν τῇ Τουρ-- 
δητανίᾳ πόλεων καὶ τῶν πλησίον τόπων ὑπ᾽ ἐκείνων 
νῦν οἰχκεῖσϑαι. καὶ ἡ τοῦ Ὀδυσσέως δὲ στρατεία δοκεῖ 
μοι δεῦρο γενηϑεῖσα καὶ ἱστορηϑεῖσα ὑπ᾽ αὐτοῦ παρα-- 16 
δοῦναι πρόφασιν, ὥστε καὶ τὴν Ὀδύσσειαν καϑάπερ 
καὶ τὴν Ἰλιάδα ἀπὸ τῶν συμβάντων μεταγαγεῖν εἰς 
ποίησιν καὶ τὴν συνήϑη τοῖς ποιηταῖς μυϑοποιίαν. οὐ 
γὰρ μόνον οἵ κατὰ τὴν Ἰταλίαν καὶ Σικελίαν τόποι καὶ 
ἄλλοι τινὲς τῶν τοιούτων σημεῖα ὑπογράφουσιν. ἀλλὰ 30 
καὶ ἐν τῇ Ἰβηρίᾳ Ὀδύσσεια πόλις δείκνυται καὶ 4ϑη- 
νᾶς ἱερὸν καὶ ἄλλα μυρία ἴχνη τῆς τε ἐκείνου πλάνης 
καὶ ἄλλων τῶν ἐκ τοῦ Τρωικοῦ πολέμου [περι]γενο-- 
μένων ἐπ᾽ ἴσης κακώσαντος τούς τε πολεμηϑέντας καὶ 

ΟΙδθτοὺς ἑλόντας τὴν Τροίαν" καὶ γὰρ οὗτοι Καδμείαν νί-- λό 
κην ἐτύγχανον ἠρμένοι, τῶν τε οἴκων αὐτοῖς κατε-- 
φϑαρμένων καὶ τῶν λαφύρων ὀλίγων εἰς ἕκαστον ἐλη-- 
λυϑότων" συνέβη [δὴ] τοῖς περιλειφϑεῖσιν ἀπελϑοῦ-- 
σιν ἐκ τῶν κινδύνων κατὰ λῃστείας τρέπεσϑαι, τοῖς 
μὲν διὰ τὸ ἐκπεπορϑῆσϑαι τοῖς δὲ διὰ τὴν αἰσχύνην, 80 

29, ρυϑὶ τρέπεσθαι: καὶ τοῖς Ἕλλησι 
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ἑκάστου προλαβόντος .οαἰσχρόν τοι δηρόν τε μένειν" 
ἄνευ τῶν οἰκείων .»κενεόν τε νέεσϑαι“ς παρ᾽ αὐτοὺς 
πάλιν. ἥ τε τοῦ Αἰνείου παραδέδοται πλάνη καὶ '4ν- 
τήνορος καὶ ἡ τῶν Ἑνετῶν ὡσαύτως καὶ ἡ ΖΠιομήδους 

5 τε καὶ Μενελάου καὶ ἄλλων πλειόνων. ὁ τοίνυν ποιη- 
τὴς τὰς τοσαύτας στρατείας ἐπὶ τὰ ἔσχατα τῆς Ἰβηρίας 
ἱστορηκώς., πυνϑανόμενος δὲ καὶ πλοῦτον καὶ τὰς ἄλ- 
λας ἀρετὰς (οἵ γὰρ Φοίνικες ἐδήλουν τοῦτο) ἐνταῦϑα 
τὸν τῶν εὐσεβῶν ἔπλασε χῶρον καὶ τὸ Ἠλύσιον πε-- 

10 δέον, οὗ φησιν ὁ Πρωτεὺς ἀποικήσειν τὸν Μενέλαον 
ἀλλά σ᾽ ἐς Ἠλύσιον πεδίον καὶ πείρατα γαίης ἀϑά- 
ονατοι πέμψουσιν, ὅϑι ξανϑὸς Ῥαδάμανθυς" τῇ περ 
οδηίστη βιοτὴ πέλει ἀνθρώποισιν" οὐ νιφετὸς οὔτ᾽ 
ἂρ χειμὼν πολὺς οὐδέ ποτ᾽ ὄμβρος, ἀλλ᾽ αἰεὶ ξεφύ-- 

16 »θοιο λιψὺ πνείοντας ἀήτας ὠκεανὸς ἀνίησιν ἀναψύ-- 
οχειν ἀνθρώπους." τό τε γὰρ εὐάερον καὶ τὸ εὔπνουν 
τοῦ ξεφύρου ταύτης ἐστὶ τῆς χώρας οἰκεῖον ἑσπερίου τὲ 
καὶ ἀλεεινῆς οὔσης, τό τε ἐπὶ τοῖς πέρασι τῆς γῆς ἐφ᾽ 
οἷς καὶ τὸν Διδην μεμυϑεῦσϑαι ἔφαμεν. ὅ τε Ῥαδά-- 

40 ἱανϑυς παρατεϑεὶς ὑπογράφει τὸν πλησίον τῷ Μίνῳ 
τόπον; περὶ οὗ φησίν ,.,ἔνϑ᾽ ἤτοι Μίνωα ἴδον Διὸς 
ἀγλαὸν υἱόν. χρύσεον σκῆπτρον ἔχοντα. ϑεμιστεύ-- 
οοντα νέκυσσι."“ καὶ οἱ μετὰ ταῦτα δὲ ποιηταὶ παρα- 
πλήσια θρυλοῦσι, τήν τε ἐπὶ τὰς Γηρυόνου βόας στρα-- 

5 τείων καὶ τὴν ἐπὶ τὰ μῆλα τῶν Ἑσπερίδων τὰ χρύσεα 
ὡσαύτως, καὶ μακάρων τινὰς νήσους κατονομάξον- 
τες) ἃς ναὶ νῦν δεικνυμένας ἴσμεν οὐ πολὺ ἄπωϑεν 
τῶν ἄκρων τῆς Μαυρουσίας τῶν ἀντικειμένων τοῖς 

Γαδείροις. 

80 Τοὺς δὲ Φοίνικας λέγω μηνυτάς" καὶ τῆς Ἰβηρίας 14 

5. Ῥοϑὶ ῆενελάου: καὶ Ὀδυσσέως 5386. ροβὶ ὡσαύτως : στρατ. 
τείαν μ᾿ Ὁ τὰς εἶσδν ὡς 

ΣΝ, . 4... 
δν ἢ 
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καὶ τῆς Διβύης τὴν ἀρίστην οὗτοι κατέσχον πρὸ τῆς 
ἡλικίας τῆς Ὁμήρου καὶ διετέλεσαν κύριοι τὼν τόπων 

Ο151 ὄντες, μέχρι οὗ Ῥωμαῖοι κατέλυσαν αὐτῶν τὴν ἡγε- 
μονέαν. τοῦ δ᾽ Ἰβηρικοῦ πλούτου καὶ ταῦτα μαρτύ- 
ρια" Καρχηδόνιοι μετὰ τοῦ Βάρκα στρατεύσαντες κα- ὅ 
τέλαβον, ὥς φασιν οἵ συγγραφεῖς, φάτναις ἀργυραῖς 
καὶ πίϑοις χρωμένους τοὺς ἐν τῇ Τουρδητανίᾳ. ὑπο- 
λάβοι δ᾽ ἂν τις ἐκ τῆς πολλῆς εὐδαιμονίας καὶ μακραί- 
ὠνὰς ὀνομασϑῆναι τοὺς ἐνθάδε ἀνθρώπους, καὶ μά- 
λιστα τοὺς ἡγεμόνας, καὶ διὰ τοῦτο ᾿Δνακρέοντα μὲν 10 
οὕτως εἰπεῖν .,ἔγωγ᾽ οὔτ᾽ ἂν ᾿Δμαλϑίης βουλοίμην 
κέρας οὔτ᾽ ἔτεα πεντήκοντα τε καὶ ἑκατὸν Ταρτησ- 
ο»»ὁ9δοὔῦ βασιλεῦσαι,“ Ἡρόδοτον δὲ καὶ τὸ ὄνομα τοῦ βα- 
σιλέως καταγράψαι καλέσαντα ᾿4ργανϑώνιον. 

16 Τῇ δὲ τῆς χώρας εὐδαιμονίᾳ καὶ τὸ ἥμερον καὶ τὸ 16 
πολιτικὸν συνηκολούϑησε τοῖς Τουρδητανοῖς,, καὶ τοῖς 

Κελτικοῖς δὲ διὰ τὴν γειτνίασιν. ὡς δ᾽ εἴρηκε Πολύ- 
βιος διὰ τὴν συγγένειαν" ἀλλ᾽ ἐκείνοις μὲν ἧττον τὰ 
πολλὰ γὰρ κωμηδὸν ξῶσιν. οἱ μέντοι Τουρδητανοὶ καὶ 
μάλιστα οἱ περὶ τὸν Βαῖτιν τελέως δἰς τὸν Ῥωμαίων 30 
μεταβέβληνται τρόπον οὐδὲ τῆς διαλέκτου τῆς σφετέ- 
ρας ἔτι μεμνημένοι. Δατῖνοέ τε οἵ πλεῖστοι γεγόνασι 
καὶ ἐποίκους εἰλήφασι Ῥωμαίους, ὥστε μικρὸν ἀπέ- 
χουσι τοῦ πάντες εἶναι Ῥωμαῖοι. αἵ τε νῦν συνῳκισμέ- 
ναι πόλεις, ἥ τὸ ἐν τοῖς Κελτικοῖς Παξαυγοῦστα καὶ ἡ 55 
ἐν τοῖς Τουρδούλοις “ὐγοῦστα Ἠμέριτα καὶ ἡ περὶ 
τοὺς Κελτίβηρας Καισαραυγοῦστα καὶ ἄλλαι ἔνιαι κα-- 
τοικίαι, τὴν μεταβολὴν τῶν λεχϑεισῶν πολιτειῶν ἐμ-- 

14. ροεὶ ᾿Δργανθώνιον: ἢ γὰφ οὕτω δέξαιτ᾽ ἄν τις ἢ ἴσον 
τούτῳ τὸ Δνακρέοντος, ἢ κοινότερον οὕτως »Ταρτησσοῦ πολὺν 
χρόνον βασιλεῦσαι.“ ἔνιοι δὲ Ταρτησθον τὴν νῦν Καρτηίαν προσ- 
αγορεύουσι. 

Ὁ 
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φανίξουσι. καὶ δὴ τῶν ᾿Ιβήρων ὅσοι ταύτης εἰσὶ τῆς 
ἐδέας τογᾶτοι λέγονται" ἐν δὲ τούτοις εἰσὶ καὶ οἱ Κελ- 
τίβηφρες οἱ πάντων νομισϑέντες ποτὲ ϑηριωδέστατοι. 
ταῦτα μὲν περὶ τούτων. 

ὅ πὸ δὲ τοῦ ἱεροῦ πάλιν ἀκρωτηρίου τὴν ἀρχὴν ὃ 
λαμβάνουσιν ἐπὶ ϑάτερον μέρος τῆς παραλίας τὸ πρὸς 
τὸν Τάγον κόλπος ἐστίν" ἔπειτα ἄκρα τὸ Βαρβάριον 
καὶ αἱ τοῦ Τάγου ἐκβολαὶ πλησίον, ἐφ᾽ ἃς εὐθυπλοίᾳ 
ἘΠΌΟΝ στάδιοι δ᾽ εἰσὶ δέκα" ἐνταῦϑα δὲ καὶ ἀναχύσεις, 

10 ὦν μία ἐπὶ πλείους ἢ ῇ τετρακοσίους σταδίους ἀπὸ τοῦ 

λεχϑέντος πύργου, καϑ᾽ ἣν ὑδρεύονται εἴ που λακ-- 
καῖα. ὁ δὲ Τάγος καὶ τὸ πλάτος ἔχει τοῦ στόματος εἴ-- 
κοσί που σταδίων καὶ τὸ βαϑος μέγα, ὥστε μυριαγω-- 
γοῖς ἀναπλεῖσθαι. δύο δ᾽ ἀναχύσεις ἐν τοῖς ὑπερκει-- 

16 μένοις ποιεῖται πεδίοις, ὅταν αἱ πλῆμαι γένωνται, ὥστερ.153 
πελαγίξειν μὲν ἐπὶ ἑκατὸν καὶ πεντήκοντα σταδίους 
καὶ ποιεῖν πλωτὸν τὸ πεδίον, ἐν δὲ τῇ ἐπάνω ἀναχύδει 
καὶ νησίον ἀπολαμβάνειν ὅσον τριάκοντα σταδίων τὸ 
μῆκος, πλάτος δὲ μικρὸν ἀπολεῖπον τοῦ μήκους. δὐ- 

40 αλσὲς καὶ εὐάμπελον. κεῖται δ᾽ ἡ νῆσος κατὰ Μόρωνα 
πόλιν εὖ κειμένην ἐν ὄρει τοῦ ποταμοῦ πλησίον, ἀφε- 
στῶσαν τῆς ϑαλάττης ὅσον πεντακοσίους σταδίους, 
ἔχουσαν δὲ καὶ χώραν ἀγαϑὴν τὴν πέριξ καὶ τοὺς ἀνά- 
πλους εὐπετεῖς μέχρι μὲν πολλοῦ καὶ μεγάλοις σκά- 

φό φεσι. τὸ δὲ λοιπὸν τοῖς ποταμίοις - καὶ ὑπὲρ τὸν Μό- 
ρῶνα δ᾽ ἔτι μακρότερος ἀνάπλους ἐστί. ταύτῃ δὲ τῇ 
πόλει Βροῦτος ὁ Καλλαϊκὸς προσαγορευϑεὶς ὁρμητη- 
ρίῳ χρώμενος ἐπολέμησε πρὸς τοὺς “υσιτανοὺς καὶ 
κατέστρεψε τούτους. τοῖς δὲ τοῦ ποταμοῦ πλευροῖς 

80 ἐπετείχισε τὴν Ὀλυσιπῶνα, ἵν᾽ ἔχοι τοὺς ἀνάπλους 
ἐλευϑέρους καὶ τὰς ἀνακομιδὰς τῶν ἐπιτηδείων, ὥδτε 
καὶ τῶν περὶ τὸν Τάγον πόλεων αὗται κράτισται. πο- 
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καὶ ἱκανὰς δέχεσθαι τοῖς ῥείϑροις τὴν ϑάλατταν πλημ- 
μυροῦσαν, ὥστε μὴ ὑπερχεῖσϑαι μηδ᾽ ἐπιπολαάξειν ἐν 
τοῖς πεδίοις. τῆς μὲν οὖν Βρούτου στρατείας ὅρος οὔ-- 
τος. περαιτέρω δ᾽ εἰσὶν ἄλλοι πλείους ποταμοὶ παράλ-- 
ληλοι τοῖς λεχθεῖσιν. 9 

6 Ὕστατοι δ᾽ οἰκοῦσιν ἄρταβροι περὶ τὴν ἄκραν ἣ 
καλεῖται Νέριον, ἢ καὶ τῆς ἑσπερίου πλευρᾶς καὶ τῆς 
βορείου πέρας ἐστί. περιοικοῦσι δ᾽ αὐτὴν [καὶ] Κελτι-- 
κοί, συγγενεῖς τῶν ἐπὶ τῷ ἄνᾳ. καὶ γὰρ τούτους καὶ 
Τουρδούλους στρατεύσαντας ἐκεῖσε στασιάσαι φασὶ 10 
μετὰ τὴν διάβασιν τοῦ Διμαία ποταμοῦ" πρὸς δὲ τῇ 
στάσει καὶ ἀποβολῆς τοῦ ἡγεμόνος γενομένης, κατα- 
μεῖναι σκεδασθέντας αὐτόϑε' ἐκ τούτου δὲ καὶ τὸν 

οϑάποταμὸν 4ήϑης προσαγορευϑῆναι. ἔχουσι δὲ οἵ '4ρ- 
ταβροι πόλεις συχνὰς ἐν κόλπῳ συνοικουμένας,, ὃν οἵ 1ό 
πλέοντες καὶ χρώμενοι τοῖς τόποις ᾿Δρτάβρων λιμένα 
προσαγορεύουσιν οἵ δὲ νῦν τοὺς ᾿ἀρτάβρους ᾽4ρο-- 
τρέβας καλοῦσιν. ἔϑνὴ μὲν οὖν περὶ τριάκοντα τὴν 
χώραν νέμεται τὴν μεταξὺ Τάγου καὶ τῶν ἀρτάβρων᾽ 
εὐδαίμονος δὲ τῆς χώρας ὑπαρχούσης κατά τε καρποὺς 50 
καὶ βοσκήματα καὶ τὸ τοῦ χρυσοῦ καὶ ἀργύρου καὶ τῶν 
παραπλησίων πλῆϑος, ὅμως οἱ πλείους αὐτῶν τὸν 
ἀπὸ τῆς γῆς ἀφέντες βίον ἐν λῃστηρίοις διετέλουν καὶ 
συνεχεῖ πολέμῳ πρός τε ἀλλήλους καὶ τοὺς ὁμόρους 
αὐτοῖς διαβαίνοντες τὸν Τάγον, ξως ἔπαυσαν αὐτοὺς ὃς 
Ῥωμαῖοι ταπεινώσαντες καὶ κώμας ποιήσαντες τὰς πό--: 
λεις αὐτῶν τὰς πλείστας. ἑνίας δὲ καὶ συνοικίξοντες 

βέλτιον. ἦρχον δὲ τῆς ἀνομίας ταύτης οἵ ὀρεινοί, κα-- 
ϑάπερ εἰκός" λυπρὰν γὰρ νεμόμενοι καὶ μικρὰ κξκτη-- 
μένοι τῶν ἀλλοτρίων ἐπεϑύμουν, οἱ δὲ ἀμυνόμε-- 80 
νον τούτους ἄκυροι τῶν ἰδίων ἔργων καϑίσταντο ἐξ 
ἀνάγκης, ὥστ᾽ ἀντὶ τοῦ γεωργεῖν ἐπολέμουν καὶ οὕτοι, 
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καὶ συνέβαινε τὴν χώραν ἀμελουμένην στεῖραν οὖσαν 
τῶν ἐμφύτων ἀγαϑῶν οἰκεῖσϑαι ὑπὸ λῃστῶν. 

Τοὺς δ᾽ οὖν “υσιτανούς φασιν ἐνεδρευτικοὺς 6 
ἐξερευνητικοὺς ὀξεῖς κούφους εὐεξελίκτους - ἀσπίδιον 

5 δ᾽ αὐτοὺς δίπουν ἔχειν τὴν διάμετρον. κοῖλον ᾿δἰς τὸ 
πρόσϑεν, τελαμῶσιν ἐξηρτημένον οὔτε γὰρ πόρπακας 

οὔτ᾽ ἀντιλαβὰς ἔχει. .... παραξιφὶς πρὸς τούτοις ἢ 
κοπές. λινοϑώρακες οἱ πλείους " σπάνιοι δὲ ἁλυσιδω-- 

τοῖς χρῶνται καὶ τριλοφίαις, οἱ δ᾽ ἄλλοι νευρίνοις κρά- 
Ἰονεσιν" οἵ πεζοὶ δὲ καὶ κνημῖδας ἔχουσιν, ἀκόντια δ᾽ 

ἕκαστος πλείω" τινὲς δὲ καὶ δόρατι χρῶνται" ἐπιδορα-- 
τίδες δὲ χάλκεαι. ἐνίους δὲ τῶν προσοικούντων τῷ 
ΔΙιουρέῳ ποταμῷ λακωνικῶς διάγειν φασίν. ἀλειπτη--: 
ρέοις χρωμένους δὶς καὶ πυρίαις ἐκ λίϑων διαπύρων, 

16 ψυχρολουτροῦντας καὶ μονοτροφοῦντας καϑαρείως καὶ 
λιτῶς. ϑυτικοὶ δ᾽ εἰσὶ Δυσιτανοὶ τά τε σπλάγχνα ἐπι- 
βλέπουσιν οὐκ ἐκτέμνοντες " προσεπιβλέπουσι δὲ καὶ 
τὰς ἐν τῇ πλευρᾷ φλέβας. καὶ ψηλαφῶντες δὲ τεκμαί- 
ρονται. σπλαγχνεύονται δὲ καὶ δι’ ἀνθρώπων αἰχμα- 

40 λώτων καλύπτοντες σάγοιςφ᾽ εἶθ᾽ ὅταν πληγῇ τὰ σπλάγ-- 
χνα ὑπὸ τοῦ ἱεροσκόπου, μαντεύονται πρῶτὸν ἐκ τοῦ 
πτώματος. τῶν δ᾽ ἁλόντων τὰς χεῖρας ἀποκόπτονσες 
τὰς δεξιὰς ἀνατυϑέασιν. 

“Ἄπαντες δ᾽ οἵ ὄρειοι λιτοὶ ὑδροπόται χαμαιοῦ-» ἢ 
4ὅ6 ναι βαϑεῖαν κατακεχυμένοι τὴν χόμην γυναικῶν δί- 

κην" μιτρωδσάμδνοι δὲ τὰ μέτωπα μάχονται. τρὰγοφας-- Ο.166 
γοῦσι δὲ μάλιστα, καὶ τῷ “ρει τράγον θύουσι καὶ τοὺς 
αἰχμαλώτους καὶ ἵππους ποιοῦσι δὲ καὶ ἑκατόμβας 
ἑκάστου γένους ἑλληνικῶς. τελυῦσυ δὲ καὶ ἀγῶνας 

80 γυμνικοὺς καὶ ὁπλιτικοὺς καὶ ἱππικούς., πυγμῇ καὶ 

40. δηίο τὰ: ὑπὸ 29. ροβὶ ξλληνικῶς: ὡς καὶ Πίνδαρός 
φησι πάντα θύειν ἑκατόν." 

ΤΆΛΑΒΟ . 14 
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δρόμῳ καὶ ἀκροβολισμῷ καὶ τῇ σπειρηδὸν μάχῃ. οἵ δ᾽ 
ὄρειοι τὰ δύο μέρη τοῦ ἔτους δρυοβαλάνῳ χρῶνται ξη-- 
ράναντες καὶ κόψαντες, εἶτα ἀλέσαντες καὶ ἀρτοποιη-- 
σάμενοι ὥστ᾽ ἀποτίθεσθαι εἰς χρόνον. χρῶνται δὲ καὶ 
ξύϑει" οἴνῳ δὲ σπανίζονται, τὸν δὲ γινόμενον ταχὺ ὅ 
ἀναλίσκουσι κατευωχούμενοι μετὰ τῶν συγγενῶν᾽ 
ἀντ᾽ ἑλαίου δὲ βουτύρῳ χρῶνται. καϑήμενοί τε δευ- 
πνοῦσι περὶ τοὺς τοίχους καθέδρας οἰκοδομητὰς ἔχον-- 
τες. προκάϑηνται δὲ καϑ'᾽ ἡλικίαν καὶ τιμήν " περιφο-- 
ρητὸν δὲ τὸ δεῖπνον. ξυλένοις δὲ ἀγγείοις χρῶνται, κα-- 10 
ϑάπερ καὶ οἵ Κελτοί. καὶ παρὰ πότον ὀρχοῦνται πρὸς 
αὐλὸν καὶ σάλπιγγα χορεύοντες, ἀλλὰ καὶ ἀναλλόμε- 
νοι καὶ ὀκλάξοντες" ἐν Βαστητανίᾳ δὲ καὶ γυναῖκες 
ἀναμὶξ ἀνδράσιν ἀντιλαμβανόμεναι τῶν χειρῶν. με-- 
λανείμονες ἅπαντες τὸ πλέον ἐν σάγοις. ἐν οἷσπερ καὶ 16 
στιβαδοκοιτοῦσι, αἱ γυναῖκες δ᾽ ἐν ἐνδύμασι καὶ ἀν-- 
ϑίναις ἐσθήσεσι διάγουσιν. ἀντὶ δὲ νομίσματος οἵ λίαν 
ἐν βάϑει φορτίων ἀμοιβῇ χρῶνται ἢ τοῦ ἀργυροῦ ἐλά-- 
ὅματος ἀποτέμνοντες διδόασι. τοὺς δὲ ϑανατουμένους 
καταπετροῦσι,. τοὺς δὲ πατραλοίας ἔξω τῶν ὅρων κα-- 90 
ταλεύουσι. γαμοῦσι δ᾽ ὥσπερ οἱ Ἕλληνες. τοὺς δὲ ἀρ-- 
ρώστους, ὥσπερ οἷ᾽ Δσσύριοι τὸ παλαιόν, προτιϑέασιν 
εἰς τὰς ὁδοὺς τοῖς πεπειραμένοις τοῦ πάθους ὑποϑή- 
κῆης χάριν. διφϑερίνοις τε πλοίοις ἐχρῶντο ἕως ἐπὶ 
Βρούτου διὰ τὰς πλημμυρίδας καὶ τὰ τενάγη, νυνὶ δὲ 36 
καὶ τὰ μονόξυλα ἤδη σπάνια. ἅλες πορφυροῖ, τριφϑέν-- 
τες δὲ λευκοί. ἔστι δὲ τῶν ὀρείων ὁ βίος οὗτος, ὥσπερ 
ἔφην, λέγω τοὺς τὴν βόρειον πλευρὰν ἀφορίζοντας 
τῆς Ἰβηρίας, Καλλαϊκοὺς καὶ "άστουρας καὶ Καντά- 

βρους μέχρι ᾿ϑασκώνων καὶ τῆς Πυρήνης ὁμοειδεῖς 80 

90. ροϑβὶ ὅρων; ἢ τῶν ποταμῶν 
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. γὰρ ἁπάντων οἵ βίοι. ὀκνῶ δὲ τοῖς ὀνόμασι πλεονάξειν 
φεύγων τὸ ἀηδὲς τῆς γραφῆς, εἰ μή τινι πρὸς ἡδονῆς 
ἐστιν ἀκούειν Πλευταύρους καὶ Βαρδυήτας καὶ ᾽41λλό-- 
τριγας καὶ ἄλλα χείρω καὶ ἀσημότερα τούτων ὀνόματα. 

ὅ Τὸ δὲ δυσήμερον καὶ ἀγριῶδες οὐκ ἐκ τοῦ πολε-- 8 
μεῖν συμβέβηκε μόνον ἀλλὰ καὶ διὰ τὸν ἐκτοπισμόν᾽ 
καὶ γὰρ ὁ πλοῦς ἐπ᾽ αὐτοὺς μακρὸς καὶ αἵ ὁδοί, δυσε-- 
πίμικτοι δ᾽ ὄντες ἀποβεβλήκασι τὸ κοινωνικὸν καὶ τὸ 
φιλάνθρωπον. ἧττον δὲ νῦν τοῦτο πάσχουσι διὰ τὴν 0.156 

10 εἰρήνην καὶ τὴν τῶν Ῥωμαίων ἐπιδημίαν " ὅσοις δ᾽ ἦτ- 
τον τοῦτο συμβαίνει. χαλεπώτεροί εἶσι καὶ ϑηριω- 
δέστεροι. τοιαύτης δ᾽ οὔσης καὶ ἀπὸ τῶν τόπων λυ- 
πρότητος ἐνίοις καὶ τῶν ὀρῶν, εἰκὸς ἐπιτείνεσϑαι τὴν 
τοιαύτην ἀτοπίαν. ἀλλὰ νῦν, ὡς εἷπον, πέπαυται πο-- 

16 λεμοῦντα πάντα᾽ τούς τε γὰρ συνέχοντας ἔτι νῦν μά- 
λιστα τὰ λῃστήρια Καντάβρους καὶ τοὺς γειτονεύοντας 
αὐτοῖς κατέλυσεν ὁ Σεβαστὸς Καῖσαρ, καὶ ἀντὶ τοῦ 
πορϑεῖν τοὺς τῶν Ῥωμαίων συμμάχους στρατεύουσι 
νῦν ὑπὲρ τῶν Ῥωμαίων οἵ τε Κωνιακοὶ καὶ οἵ πρὸς 

40 ταῖς πηγαῖς τοῦ Ἴβηρος οἰκοῦντες Πληντουίσοι. ὅ τ᾽ 
ἐκεῖνον διαδεξάμενος Τιβέριος τριῶν ταγμάτων στρα-- 
τιωτικὸν ἐπιστήσας τοῖς τόποις, τὸ ἀποδειχϑὲν ὑπὸ 
τοῦ Σεβαστοῦ Καίσαρος, οὐ μόνον εἰρηνικοὺς ἀλλὰ 
καὶ πολιτικοὺς ἤδη τινὰς αὐτῶν ἀπεργασάμενος τυγ- ' 

46 χάνει. 
Δοιπὴ δ᾽ ἐστὶ τῆς Ἰβηρίας ἥ τε ἀπὸ τῶν στηλῶν Ἂ 

μέχρι τῆς Πυρήνης καϑ᾽ ἡμᾶς παραλία καὶ ἡ ταύτης 
ὑπερκειμένη μεσόγαια πᾶσα, τὸ μὲν πλάτος ἀνώμαλος 
τὸ δὲ μῆκος μικρῷ πλειόνων ἢ τετρακισχιλίων στα- 

80 δίων τὸ δὲ τῆς παραλίας ἔτι πλεῖον καὶ δισχιλίοις στα-- 
δίοις εἴρηται. φασὶ δὲ ἀπὸ μὲν Κάλπης τοῦ κατὰ στή-- 
λας ὄρους ἐπὶ Καρχηδόνα νέαν σΖΜΗΟΥΕ καὶ διακο-- 

143 



212 -Γ- 

σίους σταδίους" οἰκεῖσϑαι δὲ τὴν ἠόνα ταύτην ὑπὸ Βα- 
στητανῶν οὖς καὶ Βαστούλους καλοῦσιν, ἐκ μέρους δὲ 
καὶ ὑπὸ ιρητανῶν. ἐντεῦϑεν δ᾽ ἐπὶ τὸν Ἴβηρα ἄλλους 
τοσούτους σχεδόν τι (ταύτην δ᾽ ἔχειν Ἐδητανούρ), ἐν-- 
τὸς δὲ τοῦ Ἴβηρος μέχρι Πυρήνης καὶ τῶν Πομπηίου ὅ 
ἀναϑημάτων χιλίους καὶ ἑξακοσίους οἰκεῖν δὲ Ἐδη-- 
τανῶν τε ὀλίγους καὶ λοιπὸν τοὺς προσαγορευομένους 
Ἰνδικήτας μεμερισμένους τέτραχα. 

Κατὰ μέρος δὲ ἀπὸ Κάλπης ἀρξαμένοις ῥάχις 
ἐστὶν ὀρεινὴ τῆς Βαστητανίας καὶ τῶν Θρητανῶν δα- 10 
σεῖαν ὕλην ἔχουσα καὶ μεγαλόδενδρον, διορέξουσα τὴν 
παραλίαν ἀπὸ τῆς μεσογαίας. πολλαχοῦ δὲ κἀνταῦϑά 
ἐστι χρυσεῖα καὶ ἄλλα μέταλλα. πόλις δ᾽ ἐστὶν ἐν τῇ 
παραλίᾳ ταύτῃ πρώτη Μάλακα, ἴσον διέχουσα τῆς 
Κάλπης ὅσον καὶ τὰ Γάδειρα" ἐμπόριον δ᾽ ἐστὶν τοῖς 15 
ἐν τῇ περαίᾳ νομάσι. καὶ ταριχείας δὲ ἔχει μεγάλας. 
ταύτην τινὲς τῇ ΜΜαινάκῃ τὴν αὐτὴν νομίζουσιν, ἣν 
ὑστάτην τῶν Φωκαϊκῶν πόλεων πρὸς δύσει κειμένην 
παρειλήφαμεν, οὐκ ἔστι δέ" ἀλλ᾽ ἐκείνη μὲν ἀπωτέρω 

. τῆς Κάλπης ἐστί, κατεσκαμμένη, τὰ δ᾽ ἴχνη σώξουσα 20 

0.157 

Ἑλληνικῆς πόλεως, ἡ δὲ Μάλακα πλησίον μᾶλλον, Φοι--: 
νικικὴ τῷ σχήματι. ἐφεξῆς δ᾽ ἐστὶν ἡ τῶν Ἐξιτανῶν 
πόλις, ἐξ ἧς καὶ τὰ ταρέχη ἐπωνύμως λέγεται. 

Μετὰ ταύτην Ἄβδηρα Φοινίκων κτίσμα καὶ αὐτή. 
ὑπὲρ δὲ τῶν τόπων ἐν τῇ ὀρεινῇ δείκνυται Ὀδύσσεια 36 
καὶ τὸ ἱερὸν τῆς ᾿4ϑηνᾶς ἐν αὐτῇ, ὡς Ποσειδώνιός τε 
εἴρηκε καὶ ᾿Αρτεμίδωρος καὶ ᾿“σκληπιάδης ὁ Μυρλεα-- 
νός. ἀνὴρ ἐν τῇ Τουρδητανίᾳ παιδεύσας τὰ γραμμα-- 
τικὰ καὶ περιήγησίν τινα τῶν ἐθνῶν ἐκδεδωκὼς τῶν 
ταύτῃ. οὗτος δέ φησιν ὑπομνήματα τῆς πλάνης τῆς 30 
Ὀδυσσέως ἐν τῷ ἱερῷ τῆς ᾿4ϑηνᾶς ἀσπίδας προσπε- 
πατταλεῦσϑαι καὶ ἀκροστόλια. ἐν Καλλαϊκοῖς δὲ τῶν 
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μετὰ Τεύχρου στρατευσάντων τινὰς οἰκῆσαι, καὶ 
ὑπάρξαι πόλεις αὐτόϑι, τὴν μὲν καλουμένην Ἕλληνες 
τὴν δὲ ̓ ἀμφίλοχοι, ὡς καὶ τοῦ ᾿ἀμφιλόχου τελευτήσαν-- 
τος δεῦρο καὶ τῶν συνόντων πλανηϑέντων μέχρι τῆς 

δ μεσογαίας. καὶ τῶν μεϑ᾽ Ἡρακλέους δέτινας καὶ τῶν 
ἀπὸ Μεσσήνης ἱστορῆσϑαί φησιν ἐποικῆσαι τὴν 11βη-- 
ρέαν, τῆς δὲ Κανταβρίας μέρος τι κατασχεῖν “άκωνας 
καὶ οὗτός φησι καὶ ἄλλοι. ἐνταῦϑα δὲ καὶ ᾿Ωκέλλαν 
πόλιν Ὡ κόλλα κτίσμα λέγουσι τοῦ μετὰ ᾿ἀντήνορος καὶ 

Ιθ0τῶν παίδων αὐτοῦ διαβάντος εἰς τὴν Ἰταλίαν. καὶ ἐν 
τῇ Διβύῃ δὲ πεπιστεύκασί τινες τοῖς τῶν Γαδειριτῶν 

᾿ ἐμπόροις προσέχοντες, ὡς καὶ ᾿ἀρτεμίδωρος εἴρηκεν, 
ὅτι οἱ ὑπὲρ τῆς Μαυρουσίας οἰκοῦντες πρὸς τοῖς ἐδπε-- 
ρέοις Αὐθίοψε Μωτοφάγοι καλοῦνται. σιτούμενοι λω-- 

15 τόν, πόαν τινὰ καὶ ῥίζαν. οὐ δεόμενοι δὲ ποτοῦ, οὐδὲ 
ἔχοντες διὰ τὴν ἀνυδρίαν, διατεένοντες καὶ μέχρι τῶν 
ὑπὲρ τῆς Κυρήνης τόπων. ἄλλοι τὸ πάλιν καλοῦνται 
“Μωτοφάγοι τὴν ἑτέραν οἰκοῦντες τῶν πρὸ τῆς μικρᾶς 
Σύρτεωὲ νήσων, τὴν «Μήνιγγα. 

20 Οὐ δὴ ϑαυμάζοει τις ἂν οὔτε τοῦ ποιητοῦ τὰ περὶ 4 
τὴν Ὀδυσσέως πλάνην μυϑογραφήσαντος τοῦτον τὸν 
τρόπον, ὥστ᾽ ἔξω στηλῶν ἐν τῷ ̓ Δἀτλαντικῷ πελάγει τὰ 
πολλὰ διαϑέσϑαι τῶν λεγομένων περὶ αὐτοῦ (τὰ γὰρ 
ἱστορούμενα ἐγγὺς ἦν καὶ [τοῖς] τόποις καὶ τοῖς ἄλλοις 

46 τῶν ὑπ᾽ ἐκείνου πεπλασμένων., ὥστε οὐκ ἀπίϑανον 
ἐποίδι τὸ πλάσμα), οὔτ᾽ εἴ τινες αὐταῖς τὸ ταύταις ταῖρ 

Ν ἱστορίαις πιστεύσαντες καὶ τῇ πολυμαϑείᾳ τοῦ ποιη-- 
τοῦ καὶ πρὸς ἐπιστημονικὰς ὑποϑέσεις ἔτρεψαν τὴν 
Ὁμήρου ποίησιν. καθάπερ Κράτης τε ὃ Μαλλῶώτης 

80 ἐποέήησε καὶ ἄλλοι τινές. οἱ δ᾽ οὕτως ἀγροίκως ἐδέξαντο 
τὴν ἐπιχείρησιν τὴν τοιαύτην ὥστε οὐ μόνον τὸν 
ποιητὴν σκαπανέως ἢ ϑεριστοῦ δίκην ἐκ πάσης τῆς 
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ἄριστον σκευάξεται γάρον᾽ εἴκοσι δὲ διέχει σταδίους 
καὶ τέτταρας τῆς Καρχηδόνος. πάλιν δ᾽ ἐπὶ ϑάτερα τοῦ 
Σούκρωνος ἰόντι ἐπὶ τὴν ἐκβολὴν τοῦ Ἴβηρος Σάγουν-- 
τον κτίσμα Ζακυνϑίων, ἣν ̓ ἀννίβας κατασκάψας παρὰ 
τὰ συγκείμενα πρὸς Ῥωμαίους τὸν δεύτερον αὐτοῖς ὁ 
ἐξῆψε πόλεμον πρὸς Καρχηδονίουρ. πλησίον δὲ πόλεις 
εἰσὶ Χερρόνησός τε καὶ Ὀλέασερον καὶ Καρταλίας᾽ ἐπ᾽ 
αὐτῇ δὲ τῇ διαβάσει τοῦ Ἴβηρος Ζἐρτωσσα κατοικία. 
ῥεῖ δὲ ὁ Ἴβηρ ἀπὸ Καντάβρων ἔχων τὰς ἀρχὰς ἐπὶ με-- 
σημβρίαν διὰ πολλοῦ πεδίου παράλληλος τοῖς Πυρη-- 10 

ναίοιρ ὄρεσι. 
͵ Μεταξὺ δὲ τῶν τοῦ ὖ Ἴβηρος ἐκτρυπῶν καὶ τῶν 
ἄκρων τῆς Πυρήνης, ἐφ᾽ ὧν ἵδρυται τὰ ἀναϑήματα 
τοῦ Πομπηίου, πρώτη Ταρράκῳν ἐστὶ πόλις, ἀλίμενος 
μὲν ἐν κόλπῳ δὲ ἰδρυμένη καὶ κατεσκευασμένη τοῖρ 15 
ἄλλοις ἱκανῶς καὶ οὐχ ἧττον εὐανδροῦσα νυνὶ τῆς 
Καρχηδόνος. πρὸς γὰρ τὰς τῶν ἡγεμόνων ἐπιδημίας 

᾿ εὐφυῶς ἔχει. καὶ ἔστιν ὥσπερ μητρόπολις οὐ τῆς ἐν-- 
τὸς Ἴβηρος μόνον ἀλλὰ καὶ τῆς ἐκτὸς τῆς πολλῆς. αἴ τε 
Γυμνήσιαι νῆσοι προκείμεναι πλησίον καὶ ἡ Ἔβυσος, 30 
ἀξιόλργοι νῆσοι, τὴν ϑέσιν εὔκαιρον τῆς πόλεως ὑπα-- 
γορδύουσιν. Ἐρατοσϑένης δὲ καὶ ναύσταϑμον ἔχειν 
φησὶν αὐτήν, οὐδὲ ἀγκυροβολίοις σφόδρα εὐτυχοῦ-- 
σαν, ὡς ἀντιλέγων εἴρηκεν ᾿ἀρτεμίδωρος. 

8 Καὶ ἡ σύμπασα δ᾽ ἀπὸ στηλῶν σπανίζεται λιμέσι 36 
μέχρι δεῦρο, ἐντεῦϑεν δ᾽ ἤδη τὰ ἑξῆς εὐλίμενα καὶ 
χώρα ἀγαϑὴ τῶν τε Δεητανῶν καὶ Δαρτολαιητῶν καὶ 
ἄλλων τοιούτων μέχρι Ἐμπορίέον. αὐτὸ δ᾽ ἐστὶ Μασ- 
σαλιῳτῶν κτίσμα, ὅσον τετταράκοντα διέχον τῆς Πυ- 
ρήνης σταδίους καὶ τῶν μεϑορίων τῆς Ἰβηρίας πρὸς 80 
τὴν Κελτικήν᾽ καὶ αὕτη δ᾽ ἐστὶ πᾶσα ἀγαϑὴ καὶ εὐλί- 

ΟΙθομενος. ἐνταῦϑα δ᾽ ἔστι καὶ ἡ Ῥύδη πολίχνιον, Ἐμπορι- 
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τῶν κτίσμα, τινὲς δε' Ῥοδίων φασί" κἀνταῦϑα δὲ καὶ ἐν 
τῷ Ἐμπορίῳ τὴν ἄρτεμιν τὴν ̓ Εφεσίαν τιμῶσιν ἐροῦ-- 
μὲν δὲ τὴν αἰτίαν ἐν τοῖς περὶ ΜΠασσαλέαν. ὥκουν δ᾽ 
οἱ Ἐμπορῖται πρότερον νησίον τι προκείμενον, ὃ νῦν 

5 καλεῖται παλαιὰ πόλις. νῦν δ᾽ οἰκοῦσιν ἐν τῇ ἠπείρῳ. 
δέπολις δ᾽ ἐστὶ τείχει διωρισμένη., πρότερον τῶν Ἰνδι- 
κητῶν τινας προσοίκους ἔχουσα. οἵ καίπερ ἰδία πολι-- 
τευύμενοι κοινὸν ὅμως περέβολον ἔχειν ἐβούλοντο πρὸς 
τοὺς Ἕλληνας ἀσφαλείας χάριν, τῷ χρόνῳ δ᾽ εἰς ταὐτὸ 

10 πολίτευμα συνῆλϑον μικτόν τι ἔκτε βαρβάρων καὶ Ἐλ-- 
ληνικῶν νομίμων, ὅπερ καὶ ἐπὶ ἄλλων πολλῶν συνέβη. 

Ῥεῖ δὲ καὶ ποταμὸς πλησίον, ἐκ τῆς Πυρήνης ἔχων 9 
τὰς ἀᾳρμάς, ἡ δὲ ἐκβολὴ λιμήν ἐστι τοῖς Ἐμπορίταις. λι- 
νουργοὶ δὲ ἱκανῶς οἱ Ἐμπορῖται'" χώραν δὲ τὴν μεσό- 

16 γαιαν ἔχουσι τὴν μὲν ἀγαϑὴν τὴν δὲ σπαρτοφόρον τῆς 
ἀχρηστοτέρας καὶ ἑλείας σχοίνου, καλοῦσι δὲ Ἰουγκά- 
ριον πεδίον τινὲς δὲ καὶ τῶν τῆς Πυρήνης ἄκρων νέ- 
“μονται [τὰ] μέχρι τῶν ἀναθημάτων τοῦ Πομπηίου, 
δι᾿ ὧν βαδίζουσιν εἰς τὴν ἔξω καλουμένην Ἰβηρίαν ἐκ 

40 τῆς Ἰταλίας καὶ μάλιστα τὴν Βαιτικήν. αὕτη δ᾽ ἡ ὁδὸς 
ποτὲ μὲν πλησιάξει τῇ ϑαλάττῃ ποτὲ δ᾽ ἀφέστηκε, καὶ 
μάλιστα ἐν τοῖς πρὸς ἑσπέραν μέρεσι. φέρεται δὲ ἐπὶ 
Ταρράκωνα, ἀπὸ τῶν ἀναϑημάτων τοῦ Πομπηίου διὰ 
τοῦ Ἰουγκαρίου πεδίου καὶ Βετέρων καὶ τοῦ Μαραϑῶ- 

256 νὸβ καλουμένου πεδίου τῇ Δατίνῃ γλώττῃ, φύοντος 
᾿ πολὺ τὸ μάραϑον᾽ ἐκ δὲ του Ταρράκωνος ἐπὶ τὸν πό-- 
ρον τοῦ Ἴβηρος κατὰ Ζέρτωσσαν πόλιν ἐντεῦϑεν διὰ 
Σαγούντου καὶ Σαιτάβιος πόλεως ἐνεχϑεῖσα κατὰ μι- 
κρὸν ἀφίσταται τῆς ϑαλάττη. καὶ συνάπτει τῷ Σπαρ- 

9. ροϑβὶ χάριν: διπλοῦν δὲ τοῦτον τείχει μέσῳ διωρι- 
σμένον. 
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ρητανοὶ τὸ πλέον τοῦ Ἰβηρικοῦ φύλου, παρ᾽ οἷς πέρ-- 
ναι διάφοροι συντίϑενται ταῖς Κανταβρικαῖς ἐνάμιλ-- 
λοι, πρόσοδον οὐ μικρὰν τοῖς ἀνθρώποις παρέχουσαι. 

19 Ὑπερβαλόντι δὲ τὴν Ἰδουβέδαν ἡ Κελτιβηρία πα-- 
ραχρῆμα πολλὴ καὶ ἀνώμαλος, τὸ μέν [τοι] πλέον αὖ-- 5 
τῆς ἐστὶ τραχὺ καὶ ποταμόκλυστον᾽. διὰ γὰρ τούτων ὅ 
τε νας φέρεται καὶ ὁ Τάγος καὶ οἵ ἐφεξῆς ποταμοὶ οἵ 
«λείους οἵ ἐπὶ τὴν ἑσπερίαν ϑάλατταν καταφερόμενοι, 
τὴν ἀρχὴν ἔχοντες ἐκ τῆς [Κελτε]ιβηρίας. ὧν ὁ ΖΔούριος 
φέρεται παρὰ τὴν Νομαντίαν καὶ τὴν Σεργουντίαν, ὁ 10 
δὲ Βαῖτις ἐκ τῆς ὈὉροσπέδας τὰς ἀρχὰς ἔχων διὰ τῆς 
ἸΩρητανίας εἰς τὴν Βαιτικὴν ῥεῖ. οἰκοῦσι δ᾽ ἐκ μὲν τῶν 
πρὸς ἄρκτον μερῶν τοῖς Κελτίβηρσι Βήρωνες Καντά-- 
βροιὰ ὅμοροι τοῖς Κονίσκοις. καὶ αὐτοὶ τοῦ Κελτικοῦ 
στόλου γεγονότες, ὧν ἐστι πόλις ϑαρία κατὰ τὴν τοῦ 1Ὁ 
Ἴβηρος διάβασιν κειμένη" συνεχεῖς δ᾽ εἰσὶ καὶ Βαρδυή- 
ταις, οὺς οἱ νῦν Βαρδούλους καλοῦσιν" ἐκ δὲ τοῦ ἔσπε-- 
ρίου τῶν τε ᾿Αστύρων τινὲς καὶ τῶν Καλλαϊκῶν καὶ 

δακκαίων, ἔτι δὲ ᾿ϑεττώνων καὶ Καρπητανῶν᾽ ἐκ δὲ 
τῶν νοτίων ρητανοί τε καὶ ὅσοι ἄλλοι τὴν Ὀροσπέ- "0 
δαν οἰκοῦσι Βαστητανῶν τε καὶ Ἐδητανῶν᾽ πρὸς ἔξω δὲ 
᾿δουβέδα. 

18 Αὐτῶν τε τῶν Κελτιβήρων εἰς τέτταρα μέρη διῃ- 
ρημένων οἱ κράτιστοι μάλιστα πρὸς ἕω εἰσὶ καὶ πρὸς 
νότον οἷ᾽ Δρουάκοι, συνάπτοντες Καρπητανοῖς καὶ ταῖς 36 
τοῦ Τάγου πηγαῖς " πόλις δ᾽ αὐτῶν ὀνομαστοτάτη Νο- 
μαντία. ἔδειξαν δὲ τὴν ἀρετὴν τῷ Κελτιβηρικῷ πολέ- ᾿ 
μο τῶ πρὸς Ῥωμαίους εἰκοσαετεῖ γενομένῳ" πολλὰ 
γὰρ στρατεύματα σὺν ἡγεμόσιν ἐφθάρη . τὸ δὲ τελευ-- 
ταῖον οἵ ΝΝομαντῖνοι πολιορκούμενοι ἀπεκαρτέρησαν 80 

πλὴν ὀλίγων τῶν ἐνδόντων τὸ τεῖχος. καὶ οἱ Δούσω-- 
νες δὲ ἑξῷῶοί εἰσι, συνάπτοντες καὶ αὐτοὶ ταῖς τοῦ Τάγον 
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πηγαῖς. τῶν δ᾽ ᾿ἀρουάκων ἐστὶ καὶ Σεγήδα πόλις καὶ 
Παλλαντία. διέχει δὲ Νομαντία τῆς Καισαραυγούστας, 
ἣν ἔφαμεν ἐπὶ τῷ Ἴβηρι ἱδρῦσϑαι, σταδίους ἐπὶ ὀκτα- 
κοσίους. καὶ Σεγοβρίγα δ᾽ ἐστὶ τῶν Κελτιβήρων πόλις 

ὅὃ καὶ Βίλβιλις, περὶ ἃς Μέτελλος καὶ Σερτώριος ἐπολέ-- 
μησαν. Πολύβιος δὲ τὰ τῶν ϑακκαίων καὶ τῶν Κελ- 
τιβήρων ἔϑνη καὶ χωρία διεξιὼν συλλέγει ταῖς ἄλλαις 
πόλεσι καὶ Σεγεσάμαν καὶ Ἰντερκατίαν. φησὶ δὲ Πο-- 
σειδώνιος Μάρκον Μάρκελλον πράξασϑαι φόρον ἐκ 

Ἰ0τῆς Κελτιβηρίας τάλαντα ἑξακόσια, ἐξ οὗ τεκμαέρεσϑαι 
πάρεστιν ὅτι καὶ πολλοὶ ἦσαν οἱ Κελτίβηρες καὶ χρη- 
μάτων εὐποροῦντες, καίπερ οἰκοῦντες χώραν παρά- 
λυπρον. Πολυβίου δ᾽ εἰπόντος τριακοσίας αὐτῶν κα--Ο.16ὅ 
ταλῦσαι πόλεις Τιβέριον Γράκχον. κωμῳδῶν φησι 

Ιδ τοῦτο τῷ Γράκχῳ χαρίσασϑαι τὸν ἄνδρα, τοὺς πύρ-- 
γους καλοὔντα πόλεις, ὥσπερ ἐν ταῖς ϑριαμβικαῖς πομ- 
παῖς. καὶ ἴσως οὐκ ἄπιστον τοῦτο λέγει" καὶ γὰρ οἵ 
στρατηγοὶ καὶ οἱ συγγραφεῖς ῥᾳδίως ἐπὶ τοῦτο φέρον-- 
ται τὸ ψεῦδμα καλλωπίξζοντες τὰς πράξεις. ἐπεὶ καὶ οἵ 

20 φάσκοντες πλείους ἢ χιλίας τὰς τῶν Ἰβήρων ὑπάρξαι 
πόλεις ἐπὶ τοῦτο φέρεσθαί μοι δοκοῦσι, τὰρ μεγάλας 
κώμας πόλεις ὀνομάξοντες. οὔτε γὰρ ἡ τῆς χώρας φύ- 
διρ πόλεων ἐπιδεκτικὴ πολλὼν ἐστι διὰ τὴν λυπρότητα 
ἢ διὰ τὸν ἐκτοπισμὸν καὶ τὸ ἀνήμερον, οὔϑ᾽ οἷ βίοι 

96 καὶ πράξεις αὐτῶν (ἔξω τῶν κατὰ τὴν παραλίαν σὴν 
καϑ'' ἡμᾶρ) ὑπαγορεύουσι τοιοῦτον οὐδέν ἄγριοι γὰρ 
οἱ κατὰ κώμας οἰκοῦντες" τοιοῦτοι ὃ᾽ οἱ πολλοὶ τῶν 
Ἰβήρων" αἷ δὲ πόλεις ἡμεροῦσιν οὐδ᾽ αὗται ῥᾳδίως, 
ὅταν πλεονάξῃ τὸ τὰς ὕλας ἐπὶ κακῷ τῶν πλησίον 

80 οὐκοῦν. 
Μετὰ δὲ τοὺς Κελτίβηρας πρὸς νότον εἰσὶν οἵ τὸ 14 

ὄρος οἰκοῦντες τὴν Ὀροσπέδαν καὶ τὴν περὶ τὸν Σιού-- 
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κρῶνα χώραν Ἐδητανοί, μέχρι Καρχηδόνος, καὶ Βαστη-- 
τανοὶ καὶ Ἰϑρητανοί, σχεδὸν δέ τι καὶ μέχρι [Μαλάκας. 

15 Πελτασταὶ δ᾽ ἅπαντες, ὡς εἰπεῖν, ὑπῆρξαν οἵ 
Ἴβηρες καὶ κοῦφοι κατὰ τὸν ὁπλισμὸν διὰ τὰς λῃστείας, 
οἵους ἔφαμεν τοὺς “υσιτανούς, ἀκοντίῳ καὶ σφενδόνῃἬόδὈἩ 
καὶ μαχαέρα χρώμενοι" ταῖς δὲ πεξαῖς δυνάμεσι παρε- 
μέμικτο καὶ ἱππεία, δεδιδαγμένων ἵππων ὀρειβατεῖν 
καὶ κατοκλάξεσϑαι ῥαδίως ἀπὸ προστάγματος, δτετού-- 
του δέοι. φέρει δ᾽ ἡ Ἰβηρία δορκάδας πολλὰς καὶ ἴπ-- 
πους ἀγρίους. ἔστι δ᾽ ὅπου καὶ αἵ λίμναι πληϑύουσιν 10 
ὀρνέοις. εἰσὶ δὲ κύκνοι καὶ τὰ παραπλήσια, πολλαὶ δὲ καὶ 
ὠτίδες " κάστορας φέρουσιμὲν οἱ ποταμοί, τὸ δὲ καστό-- 
ριον οὐχ ἔχει τὴν αὐτὴν δύναμιν τῷ Ποντικῷ᾽ ἴδιον γὰρ 
τῷ Ποντικῷ πάρεστι τὸ φαρμακῶδες. καϑάπερ ἄλλοις 
πολλοῖς. ἐπεί, φησὶν ὁ Ποσειδώνιος, καὶ ὃ Κύπριος 1ὅ 
χαλκὸς μόνος φέρει τὴν καἁμείαν λίϑον καὶ τὸ χαλκαν-- 
ϑὲς καὶ τὸ σπόδιον. ἴδιον δ᾽ εἴρηκεν Ἰβηρίᾳ ὃ Ποσει-- 
ϑώνιος καὶ τὸ τὰς κορώνας μελαένας εἶναι καὶ τὸ τοὺς 
ἵππους τῶν Κελτιβήρων ὑποψάρους ὄντας, ἐπειδὰν 
εἰς τὴν ἔξω μεταχϑῶσιν Ἰβηρίαν, μεταβάλλειν τὴν 30 
χρόαν. ἐοικέναι δὲ τοῖς Παρϑικοῖς᾽ καὶ γὰρ ταχεῖς 
εἶναι καὶ εὐδρόμους μᾶλλον τῶν ἄλλων. 

16 Καὶ τῶν ῥιξῶν τῶν εἰς βαφὴν χρησίμων πλῆϑος. 
ἐλαίας ὃὲ πέρι καὶ ἀμπέλου καὶ συκῆς καὶ τῶν παρα- 

α16ὲπλησίων φυτῶν ἡ καϑ᾽ ἡμᾶς Ἰβηρικὴ παραλέα πάντων 25 
εὐπορεῖ, συχνὴ δὲ καὶ... . τῶν ἐκτὸς ἡ μὲν παρωκεα-- 
νῖτις ἡ πρόσβορρος ἀμοιρεῖ διὰ τὰ ψύχη, ἡ δ᾽ ἄλλη τὸ 
πλέον διὰ τὴν ὀλιγωρίαν τῶν ἀνθρώπων καὶ τὸ μὴ « 
πρὸς διαγωγὴν ἀλλὰ μᾶλλον πρὸς ἀνάγκην καὶ ὁρμὴν 
ϑηριώδη μετὰ ἔϑους φαύλου ξῆν᾽ εἰ μή τις οἴεται πρὸς 80 
διαγωγὴν ξῆν τοὺς οὔρῳ λουομένους ἐν δεξαμεναῖς.. 
παλαιουμένῳ, καὶ τοὺς ὀδόντας σμηχομένους καὶ αὐ-- 

Α 
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τοὺς καὶ τὰς γυναῖκας αὐτῶν, καϑάπερ τοὺς Καντά-- 
βρους φασὶ καὶ τοὺς ὁμόρους αὐτοῖς. καὶ τοῦτό τε καὶ 
τὸ χαμευνεῖν κοινόν ἐστι τοῖς Ἴβηρσι πρὸς τοὺς Κελ- 
τούς. ἔνιοι δὲ τοὺς Καλλαϊκοὺς ἀϑέους φασί, τοὺς δὲ 

6 Κελτίβηρας καὶ τοὺς προσβόρρους τῶν ὁμόρων αὐτοῖς 
ἀνωνύμῳ τινὶ ϑεῷ [ϑύειν) ταῖς πανσελήνοις νύκτωρ 
πρὸ τῶν πυλῶν, πανοικίους τε χορεύειν καὶ παννυχί-- 
ἕξειν. τοὺς δὲ ϑέττωνας, ὅτε πρῶτον εἰς τὸ τῶν Ῥω- 
μαέων παρῆλϑον στρατόπεδον, ἰδόντας τῶν ταξιαρχῶν 

Ἰοτίνας ἀνακάμπτοντας ἐν ταῖς ὁδοῖς περιπάτου χάριν, 
μανίαν ὑπολαβόντας ἡγεῖσϑαι τὴν ὁδὸν αὐτοῖς ἐπὶ τὰς 
σκηνάς, ὡς δέον ἢ μένειν καϑ᾽ ἡσυχίαν ἰδρυϑέντας ἡ 
μάχεσϑαι. 

Τῆς δὲ βαρβαρικῆς ἰδέας καὶ τὸν τῶν γυναικῶν 
16 ἐνέων κόσμον ϑείη τις ἄν, ὃν εἴρηκεν ᾿Φρτεμίδωρος" 

ὅπου μὲν γὰρ περιτραχήλια σιδηρᾶ φορεῖν αὐτάς φη- 
σιν ἔχοντα κόρακας καμπτομένους ὑπὲρ κορυφῆς καὶ 
προπίπτοντας πρὸ τοῦ μετώπου πολύ, κατὰ τού- 
τῶν δὲ τῶν κοράκων, ὅτε βούλονται, κατασπᾶν τὸ κα- 

Φολυμμα ὥστε ἐμπετασϑὲν σκιάδιον τῷ προσώπῳ παρέ- 
χειν, καὶ νομέξειν κόσμον" ὅπου δὲ τυμπάνιον περι-- 
κεῖσϑαι πρὸς μὲν τῷ ἱἰνίῳ περιφερὲς καὶ σφίγγον τὴν 
κεφαλὴν μέχρι τῶν παρωτίδων. εἰς ὕψος δὲ καὶ πλά- 
τος ἐξυπτιασμένον κατ᾽ ὀλίγον" ἄλλας δὲ τὰ προκόμια 

46 ψιλοῦν ἐπὶ τοσοῦτον ὥστ᾽ ἀποστίλβειν τοῦ μετώπου 
μᾶλλον᾽ τὰς δ᾽ ὅσον ποδιαῖον τὸ ὕψος ἐπιϑεμένας στυ-- 
λίσκον περιπλέκειν αὐτῷ τὴν χαίτην. εἶτα καλύπτραᾳ 
μελαένῃ περιστέλλειν. πρὸς δὲ τῇ ἀηϑείᾳ τῇ τοιαύτῃ 
πολλὰ καὶ ἑώραται καὶ μεμύϑευται περὶ πάντων κοινῇ 

80 τῶν Ἰβηρικῶν ἐθνῶν, διαφερόντως δὲ τῶν προσβόρ- 
ρων; οὐ μόνον τὰ πρὸς ἀνδρείαν ἀλλὰ καὶ τὰ πρὸς 
ὠμότητα καὶ ἀπόνοιαν ϑηριώδη. καὶ γὰρ τέκνα μητέρες 

- 
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ἔκτειναν πρὶν ἁλώναι κατὰ τὸν πόλεμον τὸν ἐν Καν- 
τάβροις, καὶ παιδίον δὲ δεδεμένων αἰχμαλώτων τῶν 
γονέων καὶ ἀδελφῶν ἔκτεινε πάντας κελεύσαντος τοῦ 
πατρὸς σιδήρου κυριεῦσαν, γυνὴ δὲ τοὺς συναλόντας. 
κληϑεὶς δέ τις εἰς μεθυσκομένουςρ ἔβαλεν αὑτὸν εἰς ὅ 

Ο.1θὅ πυράν. κοινὰ δὲ καὶ ταῦτα πρὸς τὰ Κελτικὰ ἔϑνη καὶ 
4 τὰ Θράκχια καὶ Σκυϑικά, κοινὰ δὲ καὶ [τὰ] πρὸς ἀν- 

δρεέίαν τήν τὸ τῶν ἀνδρῶν καὶ τὴν τῶν γυναικῶν. 
γεωργοῦσιν αὗται τεκοῦσαί τὸ διακονοῦσι τοῖς ἀνδρά-- 
σιν ἐκείνους ἀνϑ᾽ ἑαυτῶν κατακλίνασαι᾽ ἔν τε τοῖς ἔρ-- 10 
γοις πολλάκις αὐταὶ καὶ λούουδι καὶ δπαργανοῦσιν 
ἀποκλίνασαι πρός τι ῥεῖθρον. ἐν δὲ τῇ “ιγυστικῇ φη- 
σὶν ὁ Ποσειδώνιος διηγήσασϑαι τὸν ξένον ἑαυτῷ Χαρ-- 
μόλεων Μασσαλιώτην ἄνδρα, ὅτι μισϑώσαιτο ἄνδρας 
ὁμοῦ καὶ γυναῖκας ἐπὶ σκαφητόν, -ὠδίνασα δὲ μία τῶν 15 
γυναικῶν ἀπέλθοι ἀπὸ τοῦ ἔργου πλησίον, τεκοῦσα δ᾽ 
ἐπανέλθοι ἐπὶ τοὖργον αὐτίκα, ὅπως μὴ ἀπολέσειε τὸν 
μισθόν" αὐτὸς δὲ ἐπιπόνως ἰδὼν ἐργαξζομένην, οὐκ 
εἰδὼς τὴν αἰτίαν πρότερον ὀψὲ μάϑοι καὶ ἀφείη δοὺς 
τὸν μισϑόν᾽ ἡ δ᾽ ἐκκομέσασα τὸ νήπιον πρός τι κρη-- 30 
νέον, λούσαδα καὶ σπαργανώσασα οἷς εἶχε διασώσειεν 
οἴκαδε. 

Οὐκ ἴδιον δὲ τῶν Ἰβήρων οὐδὲ τοῦτο σύνδυο ἐφ᾽ 
ἵππων κομίζξεσϑαι, κατὰ δὲ τὰς μάχας τὸν ἕτερον πε- 
ξὸν ἀγωνίζεσϑαι. οὐδὲ τὸ τῶν μυῶν πλῆϑος ἴδιον, ἀφ᾽ 36 
οὗ καὶ λοιμικαὶ νόσοι πολλάκις ἠκολούθησαν. συνέβη 
δ᾽ ἐν τῇ Κανταβρίᾳ τοῦτο τοῖς Ῥωμαίοις. ὥστε καὶ 
μισϑοὺς ἄρνυσϑαι μυοθηροῦντας πρὸς μέτρον ἀπο- 
δειχϑέν, [καὶ] διεδώξοντο μόλις" προσελάμβανε δὲ καὶ 
ἄλλων σπάνις καὶ σίτου" ἐπεσιτίζοντο δὲ ἐκ τῆς ̓ κυι- 80 
τανίας χαλεπῶς διὰ τὰς δυσχωρίας. τῆς δ᾽ ἀπονοίας 
καὶ τοῦτο λέγεται τῆς Καντάβρων, ὅτι ἁλόντες τινὲς 
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ἀναπεπηγότες ἐπὶ τῶν σταυρῶν ἐπαιάνιξον. τὰ μὲν 
οὖν τοιαῦτα τῶν ἠθῶν ἀγριότητός τινος παραδείγματ᾽ 
ἂν εἴη τὰ δὲ τοιαῦτα ἧττον μὲν ἴσως πολιτικά, οὐ ϑη-- 
ριώδη δέ, οἷον τὸ παρὰ τοῖς Καντάβροις τοὺς ἄνδρας 

5 διδόναι ταῖς γυναιξὶ προῖκα [καὶ] τὸ τὰς ϑυγατέρας 
κληρονόμους ἀπολείπεσϑαι τοῦς τε ἀδελφοὺς ὑπὸ τού- 
τῶν ἐκδίδοσθαι γυναιξίν" ἔχει γάρ τινὰ γυναικοκρα-- 
τίαν" τοῦτο δ᾽ οὐ πάνυ πολιτικόν. Ἰβηρικὸν δὲ καὶ 
τὸ ἐν ἔϑει [εἶναι] παρατόϑεσϑαι τοξικὸν ὃ δυντιθέασιν 

10 ἐκ βοτάνης σελίνῳ προσομοίας ἄπονον, ὥστ᾽ ἔχειν ἐν 
ἑτοίμῳ πρὸς τὰ ἀβούλητα, καὶ τὸ κατασπένδειν αὑτοὺς 
οἷς ἂν προσϑῶνται, ὥστε ἀποϑνήσκειν αὐτοὺς ὑπὲρ 
αὐτῶν. 

. Τινς μὲν οὖν εἰς τέτταρα μέρη διῃρῆσϑαί φασι 19 
15 τὴν χώραν ταύτην, καϑάπερ εἴπομεν, ἄλλοι δὲ πεντα- 

μερῆ λέγουσιν. οὐκ ἔστι δὲ τἀκριβὲς ἐν τούτοις ἀποδι-- 
δόναι διὰ τὰς μεταβολὰς καὶ τὴν ἀδοξίαν τῶν τόπων. Ο.166 
ἐν γὰρ τοῖρ γνωρίμοις καὶ ἐνδόξοις αἵ τὸ μεναναστά- 
σεις γνώριμοι καὶ οἱ μερισμοὶ τῆς χώρας καὶ αἵ μετα-- 

40 βολαὶ τῶν ὀνομάτων καὶ εἴ τι ἄλλοπαραπλήσιον᾽ ϑρυ- 
λεῖται γὰρ ὑπὸ πολλῶν καὶ μάλιστα τῶν Ἑλλήνων. ὅσα 
δὲ καὶ βάρβαρα καὶ ἐκτετοπισμένα καὶ μικρόχωρα καὶ 
διεσπασμένα, τούτων ὑπομνήματα οὔτ᾽ ἀσφαλῇ ἐστιν 
οὔτε πολλά ὅσα δὲ δὴ πόρρω τῶν Ἑλλήνων ἐπιτείνει 

46 τὴν ἄγνοιαν. οἱ δὲ τῶν Ῥωμαίων συγγραφεῖς μιμοῦν-- 
ται μὲν τοὺς Ἕλληνας, ἀλλ᾽ οὐκ ἐπὶ πολύ" καὶ γὰρ ἃ 
λέγουσι παρὰ τῶν Ἑλλήνων μεταφέρουσιν, ἐξ ἑαυτῶν 
δ᾽ οὐ πολὺ μὲν προσφέρονται τὸ φιλείδημον ὥσϑ᾽᾽, 
ὁπόταν ἔλλειψις γένηται παρ᾽. ἐκείνων. οὐκ ἔστι πολὺ 

80 τὸ ἀναπληρούμενον ὑπὸ τῶν ἑτέρων, ἄλλως τε καὶ τῶν 

91. ροδὶ Ἑλλήνων: οἱ λαλέστατοι πάντων γεγόνασιν. 
ΒΤΒΑΒΟΊΙ. 15 
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ὀνομάτων, ὅσα ἐνδοξότατα. τῶν πλείστων ὄντων Ελ-- 
ληνικῶν " ἐπεὶ καὶ Ἰβηρίαν ὑπὸ μὲν τῶν προτέρων κα 
λεῖσϑαι πᾶσαν τὴν ἔξω τοῦ Ῥοδανοῦ καὶ τοῦ ἰσϑμοῦ 
τοῦ ὑπὸ τῶν Γαλατικῶν κόλπων σφιγγομένον, οἵ δὲ 
νῦν ὕῤιον αὐτῆς τίϑενται τὴν Πυρήνην, συνωνύμως 5 
τε τὴν αὐτὴν Ἰβηρίαν λέγουσι καὶ Ἰσπανίαν " [ἄλλοι δ᾽ 
Ἰβηρίαν] μόνην ἐκάλουν τὴν ἐντὸς τοῦ Ἴβηρος᾽ οἵ δ᾽ 
ἔτι πρότερον αὐτοὺς τούτους Ἰγλῆτας, οὐ πολλὴν χώ- 
ραν νεμομένους, ὥς φησιν ᾿Ασκληπιάδης ὁ Μυρλεα- 
νός. Ῥωμαῖοι δὲ τὴν σύμπασαν καλέσαντες συνωνύ- 10 
μως Ἰβηρίαν τε καὶ Ἰσπανίαν τὸ μὲν αὐτῆς μέῤος εἶπον 
τὴν ἐκτὸς τὸ δὲ ἕτερον τὴν ἐντός" ἄλλοτε δ᾽ ἄλλως 
διαιροῦσι πρὸς τοὺς καιροὺς πολιτευόμενοι. 

40 Νυνὶ δὲ τῶν ἐπαρχιῶν τῶν μὲν ἀποδειχϑεισῶν 
τῷ δήμῳ τε καὶ τῇ συγκλήτῳ τῶν δὲ τῷ ἡγεμόνι τῶν 18 
Ῥωμαίων, ἡ μὲν Βαιτικὴ πρόσκειται τῷ δήμῳ, καὶ πέμ-- 
πεται στρατηγὸς ἐπ᾽ αὐτὴν ἔχων ταμίαν τε καὶ πρε-- 
σβευτήν᾽ ὅριον δ᾽ αὐτῆς τεϑείκασι πρὸς ἠῶ πλησίον 
Καστλῶνος. ἡ δὲ λοιπὴ Καίσαρός ἐστι" πέμπονται δ᾽ 
ὑπ᾽ αὐτοῦ δύο πρεσβευταί, στρατηγικός τε καὶ ὑπατι-- 20 
κός,. ὁ μὲν στρατηγικὸς ἔχων σὺν αὑτῷ πρεσβευτήν, 
δικαιοδοτήσων Μυσιτανοῖς τοῖς παρακειμένοις τῇ Βαι- 

τικῇ καὶ διατείνουσι μέχρι τοῦ Ζίουρίου ποταμοῦ καὶ 
τῶν ἐκβολῶν αὐτοῦ καλοῦσι γὰρ οὕτω τὴν χώραν 
ταύτην ἰδίως ἐν τῷ παρόντι. ἐνταῦϑα δ᾽ ἔστι καὶ ἡ 4ὖ-35 
γοῦστα Ἡμερίτα. ἡ [δὲ] λοιπὴ (αὕτη δ᾽ ἐστὶν ἡ πλείστη 
τῆς Ἰβηρίας) ὑπὸ τῷ ὑπατικῷ ἡγεμόνι στρατιάν τὰ 
ἔχοντι ἀξιόλογον τριῶν που ταγμάτων καὶ πρεσβευτὰς 

τρεῖς, ὧν ὁ μὲν δύο ἔχων τάγματα παραφρουρεῖ τὴν 
πέραν τοῦ Ζίουρίου πᾶδαν ἐπὶ τὰς ἄρκτους, ἣν οἵ μὲν 80 
πρότερον Μυσιτανοὺς ἔλεγον οἵ δὲ νῦν Καλλαϊκοὺς 

ΟΙ6᾽] καλοῦσι: συνάπτει δὲ τούϊτοις τὰ προσάρκτια μέρη 
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μετὰ τῶν ᾿Αστύρων καὶ τῶν Καντάβρων. ῥεῖ δὲ διὰ 
τῶν ᾿Αστύρων Μέλδος ποταμός, καὶ μικρὸν ἀπωτέρω 
πόλις Νοῖγα. καὶ πλησίον ἐκ τοῦ ὠκεανοῦ ἀνάχυσις 
ὁρίξουσα τοὺς '᾿στυρας ἀπὸ τῶν Καντάβρων᾽ τὴν δ᾽ 

δ ἑξῆς παρόρειον μέχρι Πυρήνης ὃ δεύτερος τῶν πρε-- 
σβευτῶν μετὰ τοῦ ἑτέρου τάγματος ἐπισκοπεῖ. ὁ δὲ 
τρίτος τὴν μεσόγαιαν, συνέχει δὲ τὰ τῶν [τογάτων] ἤδη 
λεγομένων ὡς ἂν εἰρηνικῶν καὶ εἰς τὸ ἥμερον καὶ τὸν 
Ἰἰταλικὸν τύπον μετακειμένων ἐν τῇ τηβεννικῇ ἐσϑῆτι. 

10 οὗτοι δ᾽ εἰσὶν οἵ Κελτίβηρες καὶ οἵ τοῦ Ἴβηρος πλησίον 
ἑκατέρωϑεν οἰκοῦντες μέχρι τῶν πρὸς ϑαλάττῃ μερῶν. 

αὐτὸς δὲ ὁ ἡγεμὼν διαχειμάξει μὲν ἐν τοῖς ἐπυϑαλατ-- 
τιαίοις μέρεσι καὶ μάλιστα τῇ Καρχηδόνι καὶ τῇ Ταρ-- 
ράχωνι δικαιοδοτῶν, ϑέρους δὲ περίεισιν ἐφορῶν ἀεί 

16 τινα τῶν δεομένων ἐπανορϑώσεως. εἰσὶ δὲ καὶ ἐπίτρο-- 
ποι τοῦ Καίσαρος, ἱππικοὶ ἄνδρες, οἵ διανέμοντὲς τὰ 
χρήματα τοῖς στρατιώταις εἰς τὴν διοίκησιν τοῦ βίου. 

Τῶν δὲ προκειμένων νήσων τῆς Ἰβηρίας τὰς μὲν δ 
Πιτυούσσας δύο καὶ τὰς Γυμνησίας δύο (καλοῦσι καὶ 

20 Βαλιαρίδας) προκεῖσϑαι συμβαίνει τῆς μεταξὺ Ταρρά- 
κῶνος καὶ Σούκρωνος παραλίας, ἐφ᾽ ἧς ἴδρυται τὸ 

Σάγουντον᾽. εἰσὶ δὲ καὶ πελάγιαι, Ἐμᾶλλον αἱ Πιτυοῦσ- 
σαι καὶ πρὸς ἑσπέραν κεκλιμέναι τῶν Γυμνησίων. κα- 
λεῖται δ᾽ αὐτῶν ἡ μὲν Ἔβουσος πόλιν ἔχουσα ὁμώνυ- 

26 μον᾽ κύκλος δὲ τῆς νήσου. τετρακόσιοι στάδιοι, παρῶ- 
μαλος τὸ πλάτος καὶ τὸ μῆκος ἡ δὲ᾽ Ὀφιοῦσσα ἢ ἔρημος 

: καὶ πολὺ ἐλάττων ταύτης πλησίον κειμένη... τῶν δὲ 
Γυμνησίων ἡ μὲν μείζων ἔχει δύο πόλεις, Πάλμαν καὶ 
Πολεντίαν, τὴν μὲν πρὸς ἕω κειμένην τὴν Πολεντίαν, 

δοτὴν δ᾽ ἑτέραν πρὸς δύσιν. μῆκος δὲ τῆς νήσου μικρὸν 
ἀπολεῖπον τῶν ἑξακοσίων σταδίων, πλάτος δὲ διακο- 

σίων " ̓Αρτεμίδωρος δὲ διπλάσιον οὐχ τι τὸ πλά- 



ὑ»»}.) -- Γ --- 

τος καὶ τὸ μῆχος. ἡ δ᾽ ἐλάττων ὡς [διακοσίους] ἔβδο-- 
μήκοντα τῆς Πολεντίας διέχει σταδίους" κατὰ μέγεϑος 
μὲν οὖν πολὺ τῆς μείξονος ἀπολείπεται, κατὰ δὲ τὴν 
ἀρετὴν οὐδὲν αὐτῆς χείρων ἐστίν" ἄμφω γὰρ εὐδαί- 
μονες καὶ εὐλίμενοι, χοιραδώδεις δὲ κατὰ τὰ στόματα, ὅ 
ὥστε δεῖν προσοχῆς τοῖς εἰσπλέουσι. διὰ δὲ τὴν ἀρε-- 
τὴν τῶν τόπων καὶ οἵ κατοικοῦντες εἰρηναῖοι., καϑά-- 
περ καὶ οἵ κατὰ τὴν Ἔβουσον. κακούργων δέ τινων ὁλέ- 
γων κοινωνίας συστησαμένων πρὸς τοὺς ἐν τοῖς πελά- 
γεσι λῃστάς, διεβλήϑησαν ἅπαντες, καὶ διέβη Μέτελ-- 10 
λος ἐπ᾽ αὐτοὺς ὁ Βαλιαρικὸς προσαγορευϑείς, ὅστις 
καὶ τὰς πόλεις ἔκτισε. διὰ δὲ τὴν αὐτὴν ἀρετὴν ἐπι- 
βουλευόμενοι, καίπερ εἰρηναῖοι ὄντες, ὅμως σφενδο-- 
νῆται ἄριστοι λέγονται" καὶ τοῦτ᾽ ἤσκησαν, ὥς φασι, 
διαφερόντως ἐξ ὅτου Φοίνικες κατέσχον τὰς νήσους. 15 

ΟΙθϑοὗῦτοι δὲ καὶ ἐνδῦσαι λέγονται πρῶτοι τοὺς ἀνθρώπους 
χιτῶνας πλατυσήμους ....... ἄξωστοι δ᾽ ἐπὶ τοὺς ἀγώ-- 
νας ἐξήεσαν, αἰγέδα περὶ τῇ χειρὶ ἔχοντες ᾿ ἢ πεπυρα-- 
κτωμένον ἀκόντιον, σπάνιον δὲ καὶ λελογχωμένον σι-- 
δήρῳ μικρῷ. σφενδόνας δὲ περὶ τῇ κεφαλῇ τρεῖς μὲ- 30 
λαγκθανίνας ἣ τριχένας ἢ νευρίνας, τὴν μὲν μακρό-- 

κῶλον πρὸς τὰς μακροβολίας, τὴν δὲ βραχύκωλον 
πρὸς τὰς ἐν βραχεῖ βολάς, τὴν δὲ μέσην πρὸς τὰς μέ- 
σας. ἠσκοῦντο δ᾽ ἐκ παίδων οὕτως ταῖς ἀφενδόναις 
ὥστ᾽ οὐδ᾽ ἄλλως τοῖς παισὶν ἄρτον ἐδίδοσαν ἄνευ τοῦ 35 
τῇ σφενδόνῃ τυχεῖν. διόπερ ὁ Μέτελλος προσπλέων 
πρὸς τὰς νήσους δέρρεις ἔτεινεν ὑπὲρ τῶν καταστρω- 

20. Ροδβὶ τρεῖς : μελαγκρανίνας. σχοίνου εἶδος, ἐξ οὗ πλέ- 
κεται τὰ σχοινία " καὶ Φιλητᾶς γε ἐν ̓Ἑρμηνείᾳ ,γλλευγαλέος δὲ χι- 
οτὼν πεπινωμένορ᾽ ἀμφὶ δ᾽ ἀραιὴ ἱξὺς εἰλεῖται κόμμα μελαγ- 
»πράνενον“ ὡς σχοίνῳ ξωσμένου. 
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μάτων δκέπην πρὸς τὰς σφενδόνας. εἰσήγαγε δὲ ἐποί-- 
κους τρισχιλίους τῶν ἐκ τῆς Ἰβηρίας Ῥωμαίων. 

Πρὸς δὲ τῇ εὐκαρπίᾳ τῆς γῆς καὶ τὸ μηδὲν τῶν σι-- 3 
νομένων ϑηρίων εὑρίσκεσθαι ῥαδίως ἐνταῦϑα πρόσε-- 

ὅδ στιν᾽ οὐδὲ γὰρ τοὺς λαγιδεῖς ἐπιχωρίους εἶναί φαδιν, 
ἀλλὰ κομισϑέντων ἐκ τῆς περαίας ὑπό τινος ἄρρε-- 
νος καὶ ϑηλείας γενέσϑαι τὴν ἐπιγονήν, ἣ τοσαύτη 
κατ᾽ ἀρχὰς ὑπῆρχεν ὥστε καὶ οἴκους ἀνατρέπειν ἐκ τῆς 
ὑπονομῆς καὶ δένδρα, καὶ ἐπὶ τοὺς Ῥωμαίους, ὥσπερ 

10 εἶπον, ἀναγκασϑῆναι καταφυγεῖν τοὺς ἀνθρώπους. 
νῦν μέντοι τὸ εὐμεταχείριστον τῆς ϑήρας ἐπικρατεῖν 
οὐκ ἐᾷ τὴν βλάβην, ἀλλὰ λυσιτελῶς οἵ ἔχοντες καρ- 
ποῦνται τὴν γῆν. 

“ὅἷ]᾽χται μὲν οὖν ἐντὸς στηλῶν τῶν Ἡρακλείων κα- 8 
16 λουμένων. πρὸς αὐταῖς δὲ δύο νησίδια, ὧν ϑάτερον 
Ἥρας νῆσον ὀνομαξουσι" καὶ δή τινες καὶ ταύτας στή- 
λας καλοῦσιν. ἔξω δὲ στηλῶν τὰ Γάδειρα, περὶ ὧν το-- - 
σοῦτον μόνον εἰρήκαμεν ὅτι τῆς Κάλπης διέχει περὶ 
ἑπτακοσίους καὶ πεντήκοντα σταδίους. τῆς δὲ ἐκβολῆς 

ϑοτοῦ Βαίτιδος πλησίον ἵδρυται" πλείους δ᾽ εἰσὶ λόγον 
περὶ αὐτῆς. οὗτοι γάρ εἰσιν οἵ ἄνδρες οἷ τὰ πλεῖστα 
καὶ μέγιστα ναυκλήρια στέλλοντες εἴς τὲ τὴν καϑ' 
ἡμᾶς ϑάλατταν καὶ τὴν ἐκτός. οὔτε μεγάλην οἰκοῦν-- 
τες νῆσον οὔτε τῆς περαίας νεμόμενοι πολλὴν οὔτ᾽ 

96 ἄλλων εὐποροῦντες νήσων, ἀλλὰ πλέον οἰκοῦντες τὴν 

ϑάλατταν, ὀλίγοι δ᾽ οἰκουροῦντες ἢ ἐν Ῥώμῃ διατρί- 
' βοντες. ἐπεὶ πλήϑει γε οὐδεμιᾶς ἂν ἀπολείπεσϑαι δό-- 

ξειε τῶν ἔξω Ῥώμης πόλεων ἤκουσα γοῦν ἐν μιᾷ τῶν 0.169 
καϑ’ ἡμᾶς τιμήσεων πεντακοσίους ἄνδρας τιμηϑέντας 

80 ἱππικοὺς Γαδιτανούς, ὅσους οὐδένας οὐδὲ τῶν Ἰτα- 
λιωτῶν πλὴν τῶν Παταδίνων. τοδοῦτοι δ᾽ ὄντες νῆ- 
σον ἔχουσιν οὐ πολὺ μείξονα τῶν ἑκατὸν σταδίων τὸ 
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μῆχος, πλάτος δ᾽ ἔσϑ᾽ ὅπου καὶ σταδιαῖον. πόλιν δὲ 
κατ᾽ ἀρχὰς μὲν ὥκουν παντάπασι μικράν, προσέκτιδε 
δ᾽ αὐτοῖς Βάλβος Γαδιτανὸς ὁ ϑριαμβεύδας ἄλλην ἣν 
νέαν καλοῦσι, τὴν δ᾽ ἐξ ἀμφοῖν Ζιδύμην, οὐ πλειό-- 
νῶν εἴκοσι σταδίων οὖσαν τὴν περίμετρον, οὐδὲ ταύ- δ 
την στενοχωρουμένην᾽ ὀλίγοι γὰρ οἰκουροῦσιν ἐν 
αὐτῇ διὰ τὸ πάντας ϑαλαττεύειν τὸ πλέον, τοὺς δὲ καὶ 
τὴν περαίαν οἰκεῖν, καὶ μάλιστα τὴν ἐπὶ τῆς προκει-- 
μένης νησῖδος διὰ τὴν εὐφυΐαν, ἣν ὥσπερ ἀντίπολιν 
πεποιήκασι. τῇ ΖΦΙιδύμῃ χαίροντες τῷ τόπῳ. ὀλίγοι δὲ 10 
κατὰ σύγκρισιν καὶ ταύτην οἰκοῦσι καὶ τὸ ἐπίνειον, ὃ 
κατεσκεύασεν αὐτοῖς Βάλβος ἐν τῇ περαίᾳ τῆς ἠπείρου. 
κεῖται δ᾽ ἐπὶ τῶν ἑσπερίων τῆς νήσου μερῶν ἡ πόλις, 
προσεχὲς δ᾽ αὐτῇ τελευταῖόν ἐστι τὸ Κρόνιον πρὸς τῇ 
νησῖδι' τὸ δ᾽ Ἡράκλειον ἐπὶ ϑάτερα τέτραπται τὰ 15 
πρὸς ξω, καϑ' ὃ δὴ μάλιστα τῇ ἠπείρῳ τυγχάνει συνά-- 
πτουσὰ ἡ νῆσος ὅσον σταδιαῖον πορϑμὸν ἀπολείπου-- 
δα. καὶ λέγουσι μὲν διέχειν τῆς πόλεως δώδεκα μίλια 
τὸ ἱερόν, ἴσον ποιοῦντες τὸν τῶν ἄϑλων καὶ τὸν τῶν 

μιλίων ἀριϑμόν ἔστι δὲ μεῖζον καὶ σχεδόν τι τοδσοῦ-- 30 
τον ὅσον ἐστὶ τὸ τοῦ μήκους τῆς νήσου" μῆκος δ᾽ ἐστὶ 
τῆς νήσου τὸ ἀπὸ τῆς δύσεως ἐπὶ τὴν ἀνατολήν. 

Ἐρύϑειαν δὲ τὰ Γάδειρα ἔοικε λέγειν ὃ Φερεκύ- 
δης; ἐν ἡ τὰ περὶ τὸν Γηρυόνην μυϑεύουσιν, ἄλλοι δὲ 
τὴν παραβεβλημένην ταύτῃ τῇ πόλδι νῆσον πορϑμῷ 35 
σταδιαίῳ διειργομένην. τὸ εὔβοτον ὁρῶντες, ὅτι τῶν 
νεμομένων αὐτόϑι προβάτων τὸ γάλα ὀρὸν οὐ ποιεῖ. 
τυροποιοῦσί τὸ πολλῷ ὕδατι μίξαντες διὰ τὴν πιότητα, 
ἐν πεντήκοντά τε ἡμέραις πνίγεται τὸ ξῷον, εἰ μή τις 
ἀποσχάξοι τι τοῦ αἵματος. ξηρὰ δέ ἐστιν ἣν νέμονται 80 
βοτάνην, ἀλλὰ πιαίνει σφόδρα" τεκμαίφονται δ᾽ ἐκ 
τουΐτου] πεπλάσϑαι τὸν μῦϑον τὸν περὶ τὰ βουχόλια 
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τού Γηρυόνου" .... κοινῇ μέντοι συνῴκισται πᾶς ὁ 
αἰγιαλός. 

Περὶ δὲ τῆς κτίσεως τῶν Γαδείρων τοιαῦτα λέ- ὃ 
γοντες μέμνηνται Γαδιτανοὶ χρησμοῦ τινος, ὃν γενέ- 

6 ὅϑαι φασὶ Τυρίοις κελεύοντα ἐπὶ τὰς Ἡρακλέους στή- 
λας ἀποικίαν πέμψαι" τοὺς δὲ πεμφϑέντας κατασκχο-- 
πῆς χάριν, ἐπειδὴ κατὰ τὸν πορϑμὸν ἐγένοντο τὸν 
κατὰ τὴν Κάλπην. νομίσαντας τέρμονας εἶναι τῆς οὐὖ- 
κουμένης καὶ τῆς Ἡρακλέους στρατείας τὰ ἄκρα που- 

10 οὖντα τὸν πορϑμόν, ταῦτα δ᾽ αὐτὰ καὶ στήλας ὀνομά-- 6.110 
ξειν τὸ λόγιον, κατασχεῖν εἴς τι χωρίον ἐντὸς τῶν στε- 

νῶν, ἐν ᾧ νῦν ἔστιν ἡ τῶν Ἐξιτανῶν πόλις" ἐνταῦϑα 
ὃς ϑύσαντας μὴ γενομένων καλῶν τῶν ἱερείων ἀνα- 
κάμψαι πάλιν. χρόνῳ δ᾽ ὕστερον τοὺς πεμφϑέντας 

16 προελϑεῖν ἔξω τοῦ πορϑμοῦ περὶ χιλίους καὶ πεντακο-- 
σίους σταδίους εἰς νῆσον Ἡρακλέους ἱερὰν κειμένην 
κατὰ πόλιν Ὀνόβαν τῆς Ἰβηρίας. καὶ νομέδαντας ἐν-- 
ταῦϑα εἶναι τὰς στήλας ϑῦσαι τῷ ϑεῷ,, μὴ γενομένων 
δὲ πάλιν καλῶν τῶν ἱερείων ἐπανελθεῖν οἴκαδε. τῷ 

90 δὲ τρίτῳ στόλῳ τοὺς ἀφικομένους Γάδειρα κτίσαι καὶ 
ἰδρύσασϑαι τὸ ἱερὸν ἐπὶ τοῖς ἑῴοις τῆς νήσου, τὴν δὲ 
πόλιν ἐπὶ τοῖς ἑσπερίοις. διὰ δὲ τοῦτο τοὺς μὲν δοκεῖν 
τὰ ἄκρα τοῦ πορϑμοῦ τὰς στήλας εἶναι, τοὺς δὲ τὰ Γα- 
δειρα, τοὺς δ᾽ ἔτι πορρώτερον τῶν Γαδείρων ἔξω προ-- 

46 κεῖσθαι. ἔνιοι δὲ στήλας ὑπέλαβον τὴν Κάλπην καὶ 
τὴν ̓ Αβίλυκα, τὸ ἀντικείμενον ὅρος τῆς Διβύης, ὅ φη- 
σιν Ἐρατοσθένης ἐν τῷ ΜΜεταγωνίῳ νομαδικῷ ἔθνει 
ἰδρῦσϑαι᾽ οἵ δὲ τὰς πλησίον ἑκατέρου νησῖδας, ὧν τὴν 
ἑτέραν Ἥρας νῆσον ὀνομάξουσιν. ᾿Δρτεμίδωρος δὲ τὴν 

80 μὲν τῆς Ἥρας νῆσον καὶ ἱερὸν λέγει αὐτῆς, ἄλλην δὲ 
φησιν εἶναί τινα, οὐδ᾽ ᾿4βίλυκα ὄρος οὐδὲ Μεταγός---. 
νιον ἔθνος. καὶ τὰς Πλαγκτὰς [δὲ] καὶ τὰς Συμπληγά--: 
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δας ἐνθάδε μεταφέρουσί τινες, ταύτας εἶναι νομίζοντες 
στήλας, ἃς Πίνδαρος καλεῖπύλας Γαδειρέδας, εἰς ταύτας 
ὑστάτας ἀφῖχϑαι φάσκων τὸν Ἡρακλέα. καὶ Ζικαίαρ-- 
χος δὲ καὶ Ἐρατοσϑένης καὶ Πολύβιος καὶ οἱ πλεῖστοι 
τῶν Ἑλλήμων περὶ τὸν πορϑμὸν ἀποφαίνουσι τὰς δστή- 5 
λας. οἵ δὲ Ἴβηρδὲς καὶ Αίβυες ἐν Γαδείροις εἶναι φασίν" 
οὐδὲν γὰρ ἐοικέναι στήλαις τὰ περὶ τὸν πορϑμόν. οἵ δὲ 
τὰς ἐν τῷ ̓ Ηρακλείῳ τῷ ἐν Γαδείροις χαλκᾶς ὀκταπή- 
χεις, ἐν αἷς ἀναγέγραπται τὸ ἀνάλωμα τῆς κατασκευῆς 
τοῦ ἱεροῦ, ταύτας λέγεσϑαί φασιν" ἐφ᾽ ἃς ἐρχόμενοι 10 
οἵ τελέσαντες τὸν πλοῦν καὶ ϑύοντες τῷ Ἡρακλεῖ δια-- 
βοηϑῆναι παρεσκεύασαν, ὡρ τοῦτ᾽ εἶναι καὶ γῆς καὶ 
ϑαλάττης τὸ πέρας. τοῦτον δ᾽ εἷναι ποϑανώτατον καὶ 
Ποσειδώνιος ἡγεῖται τὸν λόγον, τὸν δὲ χρησμὸν καὶ 
τοὺς πολλοὺς ἀποστόλους ψεῦσμα Φοινικικόν. περὶ 15 
μὲν. οὖν. τῶν ἀποστόλων τί ἂν τις διισχυρίσαιτο πρὸς 

ἔλεγχον ἢ πέστιν, οὐδετέρως παράλογὸν [ὔν]; τὸ δὲ 
τὰς νησῖδας ἢ τὰ ὄρη μὴ φάσκειν ἐοικέναι στήλαις, 
ἀλλὰ ξητεῖν ἐπὶ τῶν κυρίως λεγομένων στηλῶν τοὺς 
τῆς οἰκουμένης ὅρους ἢ τῆς στρατείας τῆς Ἡρακλέους 50 
ἔχει μέν τυνα νοῦν" ἔϑος γὰρ παλαιὸν ὑπῆρχε τὸ τίϑε- 

0.171σϑαι τοιούτους ὄρους, καϑάπερ οἱ Ῥηγῖνοι τὴν ατυ- 
λίδα ἔθεσαν τὴν ἐπὶ τῷ πορϑμῷ κειμένην, πυργίον τι, 
καὶ ὁ τοῦ Πελώρου λεγόμενος πύργος ἀντίκειται ταύτῃ 
τῇ στυλίδι" καὶ οἱ Φιλαίνων λεγόμενοι βωμοὶ κατὰ μέ-- 35 
δὴν που τὴν μεταξὺ τῶν σύρτεων γῆν᾽ καὶ ἐπὶ τῷ 
ἰσϑμῷ τῷ Κορινθιακῷ μνημονεύεται στήλη τις ἰδρυμέ- 

νὴ πρότερον, ἣν ἔστησαν κοινῇ οἱ τὴν ̓ Αττικὴν σὺν τῇ 
"Μεγαρίδι κατασχόντες Ἴωνες ἐξελαϑέντες ἐκ τῆς 11ε- 
λοποννήσου καὶ οἵ κατασχόντες τὴν Πελοπόννησον, 80 
ἐπιγράψαντες ἐπὶ μὲν τοῦ πρὸς τῇ ΜΜεγαρέδι μέρους 
ο»ταδ᾽ οὐχὶ Πελοπόννησος ἀλλ᾽ Ἰωνέα.,““ ἐκ δὲ θατέρου 
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οτάδ᾽ ἐστὶ Πελοπόννησος οὐκ Ἰωνία.“ ᾿Δ4λέξανδρος 
δὲ τῆς Ἰνδικῆς στρατείας ὕρια βωμοὺς ἔϑετο ἐν τοῖς 
τόποις εἰς οὺς ὑστάτους ἀφέκετο τῶν πρὸς ταῖς ἀνατο-- 
λαῖς Ἰνδῶν, μιμούμενος τὸν Ἡρακλέα καὶ τὸν Ζιόνυ-- 

6 σον. ἦν μὲν δὴ τὸ ἔϑος τοῦτο. 
᾿4λλὰ καὶ τοὺς τόπους εἰκός ἐστι μεταλαμβάνειν 6 

τὴν αὐτὴν προσηγορίαν, καὶ μάλιστα ἐπειδὰν ὁ χρό-- 
νος διαφϑείρῃ τοὺς τεϑέντας ὄρους. οὐ γὰρ νῦν οἵ Φι- 
λαίνων βωμοὶ μένουσιν, ἀλλ᾽ ὃ τόπος μετείληφε τὴν 

10 προσηγορίαν. οὐδὲ ἐν τῇ Ἰνδικῇ στήλας φασὶν ὁρα-- 
θῆναι κειμένας οὔϑ'᾽ Ἡρακλέους οὔτε Διονύσου" καὶ 
λεγομένων μέντοι καὶ δεικνυμένων τόπων τινῶν οἵ 
Μακεδόνες ἐπέστευον τούτους εἶναι στήλας, ἐν οἷς τι 
σημεῖον εὕρισκον ἢ τῶν περὶ τὸν Διόνυσον ἵστορου- 

16 μένων ἢ τῶν περὶ τὸν Ἡρακλέα. κἀνταῦϑα δὴ τοὺς 
μὲν πρώτους οὐκ ἂν ἀπιστήσαι τις ὅροις χρήσασϑαι 
χειροκμήτοις τισὶ βωμοῖς ἢ πύργοις ἢ στυλίσιν ἐπὶ 
τῶν τόπων, εἰς οὗς ὑστάτους ἧκον τοὺς ἐπιφανεστάτους 
(ἐπιφανέστατοι δὲ οἵ πορϑμοὶ καὶ τὰ ἐπικείμενα ὄρη 

40 καὶ αἱ νησῖδες πρὸς τὸ ἀποδηλοῦν ἐσχατιάς τε καὶ ἀρ-- 
χὰς τόπων), ἐκλιπόντων δὲ τῶν χειροκμήτων ὑπομνη--: 
μάτων μετενεχϑῆναι τοὔνομα εἰς τοὺς τόπους, εἴτε τὰς 
νησῖδας τις βούλεται λέγειν εἴτε τὰς ἄκρας τὰς ποιού- 
σας τὸν πορϑμόν. τοῦτο γὰρ ἤδη διορίσδασϑαι χαλεπὸν 

56 ποτέροις χρὴ προσάψαι τὴν ἐπίκλησιν, διὰ τὸ ἀμφοτές- 
ροις ἐοικέναι τὰς στήλας. λέγω δὲ ἐοικέναι, διότε ἐν τοῖς ᾿ 
τοιούτοις ἴδρυνται τόποις, οἵ σαφῶς τὰς ἐσχατιὰς ὑπα- 
γορεύουσι, καϑ'᾽ ὃ καὶ στόμα εἴρηται ὁ πορϑμὸς καὶ 
οὗτος καὶ ἄλλοι πλείους τὸ δὲ στόμα πρὸς μὲν εἴσ- 

80 πλουν ἀρχή ἐστι, πρὸς δὲ ἔκπλαθ ἔσχατον: τὰ οὖν 
ἐπὶ τῷ στόματι νησίδια ἔχοντα τὸ εὐπερίγραφόν τε καὶ 
σημειῶδες οὐ φαύλως στήλαις ἀπεικάζοι τις ἄν" ὡς δ᾽ 
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αὕτως καὶ τὰ ὄρη τὰ ἐπικείμενα τῷ πορϑμῷ καὶ ἐξοχήν 
τινα τοιαύτην ἐμφαίνοντα οἵαν αἱ στυλέδες ἢ αἱ στῆ-- 

ΟἹ λαι. καὶ ὁ Πίνδαρος οὕτως ἂν ὀρϑῶς λέγοι πύλας Γα- 
δειρέδας. εἰ ἐπὶ τοῦ στόματος νοοῖντο αἱ στῆλαι" πύ- 
λαις γὰρ ἔοικε τὰ στόματα. τὰ δὲ Γάδειρα οὐκ ἐν τοι- ὅ 
οὕτοις ἴδρυται τόποις ὥστε ἀποδηλοῦν ἐσχατιάν, ἀλλ᾽ 
ἐν μέσῃ πῶς κεῖται μεγάλῃ παραλίᾳ κολπώδει. τὸ δὲ 
ἐπ᾽ αὐτὰς ἀναφέρειν τὰς ἐν τῷ Ἡρακλείῳ στήλας τῷ 
ἐνθάδε ἧττον εὔλογον, ὡς ἐμοὶ φαίνεται" οὐ γὰρ ἐμ- 
πόρων ἀλλ᾽ ἡγεμόνων μᾶλλον ἀρξάντων τοῦ ὀνόμα-- 10 
τος τούτον, κρατῆσαι πιϑανὸν τὴν δόξαν, καϑάπερ 

καὶ ἐπὶ τῶν Ἰνδικῶν στηλῶν. ἄλλως τε καὶ ἡ ἐπιγραφὴ 
ἥν φασιν, οὐκ ἀφίδρυμα ἱερὸν δηλοῦσα ἀλλὰ ἀναλώ-- 
ματος κεφάλαιον, ἀντιμαρτυρεῖ τῷ λόγῳ᾽ τὰς γὰρ 
Ἡρακλείους στήλας μνημεῖα εἶναι δεῖ τῆς ἐχείνου με-- 16 
γαλουργίας, οὐ τῆς Φοινίκων δαπάνης. 

1 Φησὶ δὲ ὁ Πολύβιος κρήνην ἐν τῷ Ἡρακλείῳ τῷ 
ἐν Γαδείροις εἶναι πότιμον, βαϑμῶν ὀλίγων κατάβασιν 
ἔχουσαν εἰς τὸ ὕδωρ, ἣν ταῖς παλιρροίαις τῆς ϑα- 

λάττης ἀντιπαϑεῖν, κατὰ μὲν τὰς πλήμας ἐκλείπουσαν 30 
κατὰ ὃὲ τὰς ἀμπώτεις πληρουμένην. αἰτιᾶται δ᾽ ὅτι τὸ 
πνεῦμα τὸ ἐκ τοῦ βάϑους εἰς τὴν ἐπιφάνειαν τῆς γῆς 
ἐκπῖπτον, καλυφϑείσης μὲν αὐτῆς ὑπὸ τοῦ κύματος 
κατὰ τὰς ἐπιβάσεις τῆς ϑαλάττης, εἴργεται τῶν οἰχείων 
τοιούτων ἐξόδων - ἀναστρέψαν δὲ εἰς τὸ ἐντὸς ἐμῳφράτ-- 96 
τει τοὺς τῆς πηγῆς πόρους καὶ ποιεῖ λειψυδρίαν" γυ-- 
μνωϑείσης δὲ πάλιν, εὐϑυπορῆσαν ἐλευϑεροῖ τὰς φλέ- 
βας τῆς πηγῆς ὥστ᾽ ἀναβλύειν εὐπόρως. ᾿Αρτεμίδωρος 
δὲ ἀντειπὼν τούτῳ καὶ ἅμα παρ᾽ αὑτοῦ τινα ϑεὶς αἰ- 
τίαν, μνησϑεὶς δὲ ν»βεῆς Σιλανοῦ δόξης τοῦ συγγραφέ- 80 
ὡς,οὔ μοι δοκεῖ μνήμης ἄξια εἰπεῖν, ὡς ἂν ἰδιώτης περὶ 
ταῦτα καὶ αὐτὸς καὶ Σιλανός. Ποσειδώνιος δὲ ψευδῆ 
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λέγων τὴν ἱστορίαν εἶναι ταύτην δύο φησὶν εἶναι φρέ- 
ατα ἐν τῷ Ἡρακλείῳ καὶ τρίτον ἐν τῇ πόλει" τῶν δ᾽ ἐν 
τῷ Ἡρακλείῳ τὸ μὲν μικρότερον ὑδρευομένων συνε- 
χῶς αὐθωρὸν καὶ ἐκλείπειν καὶ διαλειπόντων τῆς 

᾿Π δ ὑδρείας πληροῦσϑαι πάλιν, τὸ δὲ μεῖξον δι᾽ ὅλης τῆς 
ἡμέρας τὴν ὑδρείαν ἔχον, μειούμενον μέντοι. καϑά- 
πὲρ καὶ τἄλλα φρέατα πάντα, νύκτωρ πληροῦσϑαι 
μηκέτι ὑδρευομένων᾽ ἐπειδὴ δὲ συμπίπτει κατὰ τὸν 
τῆς συμπληρώσεως καιρὸν ἡ ἄμπωτις πολλάκις, σε- 

10 πιστεῦσϑθαι κενῶς ὑπὸ τῶν ἐγχωρίων τὴν ἀντιπά- 
ϑειαν. ὅτι μὲν οὖν ἡ ἱστορία πεπίστευται, καὶ οὗτος 
εἴρηκε καὶ ἡμεῖς ἐν τοῖς παραδόξοις ϑρυλουμένην 
παρειλήφαμεν. ἠκούομεν δὲ καὶ φρέατα εἶναι, τὰ Ο.178 
μὲν πρὸ τῆς πόλεως ἐν τοῖς κήποις τὰ δὲ ἐντός, διὰ 

16 δὲ τὴν μοχϑηρίαν τοῦ ὕδατος κατὰ τὴν πόλιν δεξα-- 
, μενὰς ἐπιπολάξειν τοῦ λακκαίου ὕδατος" εἰ μέντοι 
καὶ τούτων τι τῶν φρεάτων ἐπιδείκνυται τὴν τῆς ἀν-- 
τιπαϑείας ὑπόνοιαν, οὐκ ἴσμεν. τὰς δ᾽ αἰτίας, εἴ- 
περ συμβαίνει ταῦτα οὕτως, ὡς ἐν χαλεποῖς ἀποδέ- 

80 χεόϑαι δεῖ. εἰκὸς μὲν γὰρ οὕτως ἔχειν ὡς ὁ Πολυβιός 
φησιν. εἰκὸς δὲ καὶ τῶν φλεβῶν τινας τῶν πηγαίων 
νοτισϑείδας: ἔξωϑεν χαυνοῦσϑαι καὶ παρέκχυσιν εἰς 
τὰ πλάγια μᾶλλον διδόναι τοῖς ὕδασιν ἢ ἀναϑλίβειν 
κατὰ τὸ ἀρχαῖον ῥεῖθρον εἰς τὴν κρήνην᾽ νοτίξεσϑαι 

96 δ᾽ ἀναγκαῖον ἐπικλύσαντος τοῦ κύματος. εἰ δ᾽, ὥσπερ 
᾿Αϑηνόδωρός φησιν, εἰσπνοῇ τε καὶ ἐκπνοῇ τὸ συμ-- 
βαῖνον περὶ τὰς πλημμυρίδας καὶ περὶ τὰς ἀμπώτεις 
ἔοικεν, εἶναι ἄν τινα τῶν ῥεόντων ὑδάτων, ἃ κατ᾽ 
ἄλλους μὲν πόρους ἔχει τὴν ἔκρυσιν κατὰ φύσιν εἰς 

δ0τὴν ἐπιφάνειαν, ὧν δὴ τὰ στόματα πηγὰρ χαὶ κρήνας 
καλοῦμεν. κατ᾽ ἄλλους δὲ πόρους συνέλκεται πρὸς τὸ 

τῆς ϑαλάττης βάϑος" καὶ συνεξαίροντα μὲν ἐκείνην 
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ὥστε πλημμυρεῖν, ὅταν οἷον ἡ ἐκπνοὴ γένηται. τὸ οἰ-- 
κεῖον ἀπολείπει ῥεῖϑρον., πάλιν δ᾽ ἀναχωρεῖ πρὸς τὸ 
οἰκεῖον ῥεῖϑρον, ὅταν κἀκείνη λάβῃ τὴν ἀναχώρησιν. 

8 Οὐκ οἶδα δὲ πῶς κατ᾽ ἄλλα δεινοὺς ἀποφαίνων 
ὁ Ποσειδώνιος τοὺς Φοίνικας ἐνταῦϑα μωρίαν μᾶλλον ὅ 

ἢ δριμύτητα αὐτῶν κατέγνωκεν. ἡμέρα μὲν γὰρ καὶ 
νὺξ τῇ τοῦ ἡλίου περιφορᾷ μετρεῖται τοτὲ μὲν ὑπὸ γῆς 
ὄντος τοτὲ δὲ ὑπὲρ γῆς φαινομένου φησὶ δὲ τὴν τοῦ 
ὠκεανοῦ κίνησιν ὑπέχειν ἀστροειδῆ περίοδον. τὴν μὲν 
ἡμερήσιον ἀποδιδοῦσαν, τὴν δὲ μηνιαίαν, τὴν δ᾽ ἐνι-- 1ὸ 
αυσιαίαν συμπαϑῶς τῇ σελήνῃ᾽ ὅταν γὰρ αὕτη ξῳδίου 
μέγεϑος ὑπερέχῃ τοῦ ὁρίζοντος. ἄρχεσϑαι διοιδεῦν τὴν 
ϑάλατταν καὶ ἐπιβαίνειν τῆς γῆς αἰσϑητῶς μέχρι με-- 
σουρανήσεως᾽ ἐκκλίναντος δὲ τοῦ ἄστρου, πάλιν ἀνα- 

χωρεῖν τὸ πέλαγος κατ᾽ ὀλίγον ἕως ἂν ξῴδιον ὑπερέχῃ 16 
τῆς δύσεως ἡ σελήνη. εἶτα μένειν τοσοῦτον ἐν τῇ αὐτῇ 
καταστάσει χρόνον ὅσον ἡ σελήνη συνάπτει πρὸς αὖ- 
τὴν τὴν δύσιν, καὶ ἔτι μᾶλλον τοσοῦτον ὅδον κινη- 
ϑεῖσα ὑπὸ γῆς ξῴδιον ἀπόσχοι ἂν τοῦ ὁρίζοντος" εἶτ᾽ 
ἐπιβαίνειν πάλιν ἕως τοῦ ὑπὸ γῆν μεσουρανήματος᾽ 30 
εἶτ᾽ ἀναχωρεῖν ἕως ἂν πρὸς τὰς ἀνατολὰς περιχωρή- 
σασα ἡ σελήνη ξώδιον τοῦ ὁρίζοντος ἀπόσχῃ. μένειν 
δὲ μέχρι ἂν ξῴδιον ὑπὲρ γῆς μετεωρισϑῇ, καὶ πάλιν 

Ο.174 ἐπιβαίνειν" ταύτην μὲν εἶναι λέγει τὴν ἡμερήσιον πε- 
ρέοδον. τὴν δὲ μηνιαίαν, ὅτι μέγισται μὲν αἱ παλέρ-- 26 
ροιᾶι γένονται περὶ τὰς συνόδους, εἶτα μειοῦνται 
μέχρι διχοτόμου᾽ πάλιν δ᾽ αὔξονται μέχρι πανδσελήνου, 
καὶ μειοῦνται πάλιν ἕως διχοτύμου φϑινάδος᾽ εἶθ᾽ 
ξως τῶν συνόδων αἱ αὐξήδεις᾽ πλεοναξειν δὲ καὶ 
χρόνῳ καὶ πάχει τὰς αὐξήσεις. τὰς δ᾽ ἐνιαυσιαίας παρὰ 30 
τῶν ἐν Γαδείροις πυϑέσϑαι φησί, λεγόντων ὡς κατὰ 
ϑερινὰς τροπὰς μάλιστα αὔξοιντο καὶ αἴ ἀναχωρήδεις 
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καὶ αἱ ἐπιβάσεις, εἰκάξει δ᾽ αὐτὸς ἀπὸ τῶν τροπῶν 
μειοῦσϑαι μὲν ξως ἰσημερίας. αὔξεσϑαι δὲ ἕως χειμε-- 
ρινῶν τροπῶν᾽ εἶτα μειοῦσϑαι μέχρι ἐαρινῆς ἰσημε- 
ρέας᾽ εἶτ᾽ αὔξεσϑαι μέχρι ϑερινῶν τροπῶν. τῶν δὲ πε-- 

δ ριόδων τούτων οὐσῶν καϑ' ἑκάστην ἡμέραν καὶ νύχτα, 
τὸν συνάμφω χρόνον δὶρ μὲν ἐπιβαινούδης τῆς ϑα- 
λάττης δὶς δὲ ἀναχωρούσης, τεταγμένως δὲ καὶ τῶν 
ἡμερησίων χρόνων καὶ τῶν νυχτερινῶν, πῶς οἷόν τὸ 
πολλάκις μὲν συμβαίνειν κατὰ τὰς ἀμπώτεις τὴν πλή-- 

Ἰθρῶσιν τοῦ φρέατος. μὴ πολλάκις δὲ τὴν λειψυδρίαν; 
ἢ πολλάκις μέν, μὴ ἰσάκις δέ; ἢ καὶ ἰσάκις μέν. τοὺς 
δὲ Γαδειρίτας ταῦτα μὲν μὴ ἱκανοὺς γενέσϑαι τηρῆσαι 
τὰ καϑ' ἡμέραν γινόμενα, τὰς δ᾽ ἐνιαυσίους περιό--: 
δους ἐκ τῶν ἅπαξ συμβαινόντων κατ᾽ ἔτος τηρῆσαι: 

16 ἀλλὰ μὴν ὅτι γε πιστεύει αὐτοῖς, δῆλον ἐξ ὧν καὶ 
προσεικάξει γίνεσϑαι τὰς μειώσειρ καὶ πάλυν αὐξήσεις 
ἀπὸ τροπῶν ἐπὶ τροπάς τε ἑτέραρ κἀκεῖθεν πάλιν ἐπα-: 
νόδους. καὶ μὴν οὐδὲ ἐκεῖνο εἰκός, ὅτι τηρητικοὶ ὄν-- 
τες τὰ μὲν συμβαίνοντα οὐκ εἶδον, τοῖς δὲ μὴ συμβαί- 

20 νουσιν ἐπίστευσαν. 
Φησὶ δ᾽ οὖν Σέλευκον τὸν ἀπὸ τῆς Ἐρυϑρᾶς ϑα- 

λάττης καὶ ἀνωμαλίαν τινὰ ἐν τούτοις καὶ ὁμαλότητα 
λέγειν κατὰ τὰς τῶν ξῳδίων διαφοράς ἐν μὲν γὰρ τοῖς 
ἐσημερινοῖς ξῳδέοις τῆς σελήνης οὔσης ὁμαλίξειν τὰ 

35 πάϑη. ἐν δὲ τοῖς τροπικοῖς ἀνωμαλίαν εἶναι καὶ πλή-- 
ϑει καὶ τάχει, τῶν δ᾽ ἄλλων ἑκάστου κατὰ τοὺς συνεγ-- 
γισμοὺς εἶναι τὴν ἀναλογίαν. αὐτὸς δὲ κατὰ τὰς 8ὲε-- 
ρινὰς τροπὰς περὶ τὴν πανσέληνόν φησιν ἐν τῷ Ἡρα- 
κλείῳ γενόμενος τῷ ἐν Γαδείροις πλείους ἡμέρας μὴ 

80 δύνασϑαι συνεῖναι τὰς ἐνιαυσίους διαφοράς. περὺ 

14. ροβὶ τηρῆσαι: τὰ καθ᾽ ἡμέραν γινόμενα. 

Φ 
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μέντοι τὴν σύνοδον ἐκείνου τοῦ μηνὸς τηρῆσαι μεγά-- 
λην παραλλαγὴν ἐν Ἰλίπᾳ τῆς τοῦ Βαίτιος ἀνακοπῆς 
παρὰ τὰς ἔμπροσθεν. ἐν αἷς οὐδὲ ἕως ἡμίδους τὰς 

Ο.176 ὄχϑας ἔβρεχε᾽ τότε δ᾽ ὑπερχεῖσϑαι τὸ ὕδωρ ὥσϑ᾽ 
ὑδρεύεσϑαι τοὺς στρατιώτας αὐτόϑι (διέχει δ᾽ Ἰλίπα 5 
τῆς θαλάττης περὶ ἕ ἑπτακοσίους σταδίους)" τῶν δ᾽ ἐπὶ 

ϑαλάττῃ πεδίων καὶ ἐπὶ τριάκοντα σταδίους εἰς βά- 
ϑος. καλυπτομένων ὑπὸ τῆς πλημμυρίδος. ὥστε καὶ 
νήσους ἀπολαμβάνεσθαι, τὸ τῆς κρηπῖδος ὕψος τῆς τε 
τοῦ νεὼ τοῦ ἐν τῷ Ἡρακλείῳ καὶ τῆς τοῦ χώματος, δ 10 
τοῦ λιμένος πρόκειται τοῦ ἐν Γαδείροις, οὐδ᾽ ἐπὶ δέκα 
πήχεις καλυπτόμενον ἀναμετρῆσαί φησι᾿ κἂν προσϑῇ 
δέ τις τὸ διπλάσιον τούτου κατὰ τὰς γενομένας ποτὲ 
παρανυξήσεις, [οὐδ᾽ οὕτω παρασχεῖν ἂν τὴν ἔμφασιν, 
ἣν ἐν τοῖς πεδίοις παρέχεται τὸ μέγεϑος τῆς πλημμῦυ-- 16 
οίδος. τοῦτο μὲν δὴ τὸ πάϑος κοινὸν ἱστορεῖται κατὰ 
πᾶσαν τὴν κύκλῳ παρωκεανῖτιν, τὸ δὲ τοῦ Ἴβηρος 
ποταμοῦ καινὸν καὶ ἴδιόν φησιν οὗτος" πλημμυρεῖν 
γὰρ ἔσϑ᾽ ὅπου καὶ χωρὶς ὄμβρων καὶ χιόνων, ἐπειδὰν 
τὰ βόρεια. πνεύματα πλεονάσῃ., αἰτίαν δ᾽ εἶναι τὴν. λέί- 20 
μνὴν δι᾽ ἧς ῥεῖ' συνεκβάλλεσϑαι γὰρ τὸ ΔμΡαΙΟΝ ὑπὸ 
τῶν ἀνέμων. 

10 Ἱστορεῖ δὲ καὶ δένδρον ἐν Γαδείροις ὄξους ἔχον 
καμπτομένους εἰς ἔδαφος, πολλάκις δὲ φύλλα ξιφοειδὴ 
πηχυαῖα τὸ μῆκος, πλάτος δὲ τετραδάκτυλα. περὶ δὲ 35 
νέαν Καρχηδόνα δένδρον ἐξ ἀκάνθης φλοιὸν ἀφιέναι 
ἐξ οὗ ὑφάσματα γένεται κάλλιστα. τῷ μὲν οὖν ἐν Γα- 
δείροις καὶ ἡμεῖς οἴδαμεν ὅμοιον ἐν Αἰγύπτῳ κατὰ τὴν 
τῶν κλάδων κατάκαμψιν. τοῖς δὲ φύλλοις ἀνόμοιον 
οὐδὲ καρπὸν ἔχον" τοῦτο δ᾽ ἔχειν φησί. τὰ δ᾽ ἀκάν- 80 
ϑινα ὑφαίνεται καὶ ἐν Καππαδοκίᾳ. φέρει δ᾽ οὐ δέν- 
ρον τὴν ἄκανϑαν ἐξ ἧς ὁ φλοιός, ἀλλὰ χαμαέζηλος ἡ 
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βοτάνη. τῷ δὲ δένδρῳ. τῷ ἐν Γαδείροις καὶ τοῦτο 
προσιστόρηται ὅτι κλάδου μὲν ἀποκλωμένου γάλα ῥεῖ, 
ῥίζης δὲ τεμνομένης μιλτῶδες ὑγρὸν ἀναφέρεται. το-- 
σαῦτα καὶ περὶ Γαδείρων. 

ὅδ Αἱ δὲ Καττιτερέδες δέκα μέν εἰσι. κεῖνται δ᾽ ἐγγὺς 11] 
ἀλλήλων πρὸς ἄρκτον ἀπὸ τοῦ τῶν ᾿ἀρτάβρων λιμένος 
πελάγιαι" μέα δ᾽ αὐτῶν ἔρημός ἐστι, τὰς δ᾽ ἄλλας οἱ-- 
κοῦσιν ἄνθρωποι μελάγχλαινοι, ποδήρεις ἐνδεδυκχό-- 
τες τοὺς χιτῶνας, ἐξωσμένοι περὶ τὰ στέρνα, μετὰ 

10 ῥάβδων περιπατοῦντες, ὅμοιοι ταῖς τραγικαῖς Ποιναῖς" 

ξῶσι δ᾽ ἀπὸ βοσκημάτων νομαδικῶς τὸ πλέον. μέ- 
ταλλα δὲ ἔχοντες καττιτέρου καὶ μολέβδου κέραμον 
ἀντὶ τούτων καὶ τῶν δερμάτων διαλλάττονται καὶ ἅλας 
καὶ χαλκώματα πρὸς τοὺς ἐμπόρους. πρότερ᾽ν μὲν 

16 οὖν Φοίνικες μόνοι τὴν ἐμπορίαν ἔστελλον ταύτην ἐκ 
τῶν Γαδείρων κρύπτοντες ἅπασι τὸν πλοῦν" τῶν δὲ 
Ῥωμαίων ἐπακολουϑούντων ναυκλήρῳ τινί, ὅπως καὶ 0.176 
αὐτοὶ γνοῖεν τὰ ἐμπόρια, φϑόνῳ ὁ ναύκληρος ἑχὼν 
εἰς τέναγος ἐξέβαλε τὴν ναῦν, ἐπαγαγὼν δ᾽ εἰς τὸν αὐ- 

90 τὸν ὄλεϑρον καὶ τοὺς ἑπομένους αὐτὸς ἐσώϑη διὰ ναυ- 
αγίου, καὶ ἀπέλαβε δημοσία τὴν τιμὴν ὧν ἀπέβαλε 
φορτίων. οἱ Ῥωμαῖοι δὲ ὅμως πειρώμενοι πολλάκις 
ἐξέμαϑον τὸν πλοῦν" ἐπειδὴ δὲ καὶ Πόπλιος Κράσσος 
διαβὰς ἐπ᾽ αὐτοὺς ἔγνω τὰ μέταλλα ἐκ μικροῦ βάϑους 

96 ὀρυττόμενα καὶ τοὺς ἄνδρας εἰρηναίους, ἐκ περιου-- 
σίας ἤδη τὴν ϑάλατταν ἐργάξεσϑιι ταύτην τοῖς ἐϑέ- 
λουσιν ἐπέδειξε καίπερ οὖσαν πλείω τῆς διειργούσης 
τὴν Βρεττανικήν. καὶ περὶ μὲν Ἰβηρίας καὶ τῶν προ- 
κειμένων νήσων ταῦτα. 
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τῆς οἰκείας λόγιον ἐκπεσεῖν φασιν ἡγεμόνι χρησασϑαι 
τοῦ πλοῦ παρὰ τῆς Ἐφεσίας ᾿ἀρτέμιδος λαβοῦσι" τοὺς 
μὲν δὴ προσαχϑέντας τῇ Ἐφέσω ξητεῖν ὅντινα τρόπον 
ἐκ τῆς ϑεοῦ πορίσαιντο τὸ προσταχϑέν. ᾿Δριστάρχῃ 
ὃΣ τῶν ἐντίμων σφόδρα γυναικῶν παραστῆναι κατ᾽ 5 
ὄναρ τὴν ϑεὸν καὶ κελεῦσαι συναπαίρειν τοῖς Φωκαι-- 
εὔσιν ἀφίδρυμᾶ τι τῶν ἱερῶν λαβούσῃ᾽ γενομένου δὲ 
τούτου καὶ τῆς ἀποικίας λαβούσης τέλος, τό τε ἱερὸν 
ἰδρύσασϑαι καὶ τὴν ̓ Αριστάρχην τιμῆσαι διαφερόντως 
ἱέρειαν ἀποδείξαντας. ἔν τε ταῖς ἀποίκοις πόλεσι παν-- 10 
ταχοῦ τιμᾶν ἐν τοῖς πρώτοις ταύτην τὴν ϑεὸν καὶ τοῦ 
ξοάνου τὴν διάϑεσιν τὴν αὐτὴν καὶ τάλλα νόμιμα φυ-- 
λάττειν τὰ αὐτὰ ἄπερ ἐν τῇ μητροπόλει νενόμισται. 

δ Ζιοικοῦνται δ᾽ ἀριστοχρατικῶς οἵ Μασσαλιῶται 
πάντων εὐνομώτατα, ἀνδρῶν ἑξακοσίων καταστήσαν-- 1ὅ 
τες συνέδριον διὰ βίου ταύτην ἐχόντων τὴν τιμήν, οὺς 
τιμούχους καλοῦσι. πεντεκαίδεκα δ᾽ εἰσὶ τοῦ συνε- 

δρίου προεστῶτες, τούτοις δὲ τὰ πρόχειρα διοικεῖν δέ-- 
δοται- πάλιν δὲ τῶν πεντεκαίδεκα προκάϑηνται τρεῖς 
οἱ πλεῖστον ἰσχύοντες, τούτων δὲ εἷς" τιμοῦχος δ᾽ οὐ 30 
γίνεται μὴ τέκνα ἔχων μηδὲ διὰ τριγονίας ἐκ πολιτῶν 
γεγονώς. οἱ δὲ νόμοι Ἰωνικοί, πρόκεινται δὲ δημοσίᾳ. 
χώραν δ᾽ ἔχουσιν ἐλαιόφυτον μὲν καὶ κατάμπελον, 
σίτῳ δὲ λυπροτέραν διὰ τὴν τραχύτητα, ὥστε πεποι- 
ϑότες τῇ ϑαλάττῃ μᾶλλον ἢ τῇ γῇ τὸ πρὸς ναυτιλίας 35 

Ο.180 εὐφυὲς εἵλοντο μάλλον. ὕστερον μέντοι ταῖς ἀνδραγα-- 
ϑίαις ἴσχυσαν προσλαβεῖν τινα τῶν πέριξ πεδίων ἀπὸ 
τῆς αὐτῆς δυνάμεως ἀφ᾽ ἧς καὶ τὰς πόλεις ἔκτισαν, 
ἐπιτειχίσματα τὰς μὲν κατὰ τὴν Ἰβηρίαν τοῖς Ἴβηρσιν, 
οἷς καὶ τὰ ἱερὰ τῆς Ἐφεσίας ᾿ρτέμιδος παρέδοσαν τὰ 80 
πάτρια ὥστε ἑλληνιστὶ θύειν, τὴν δὲ "Ρύην .4γάϑην 
τοῖς περὶ τὸν ποταμὸν οἰκοῦσι τὸν Ῥοδανὸν βαρβά-- 



-- Ζ -- ' 245 

οοις; τὸ δὲ Ταυροέντιον καὶ τὴν Ὀλβίαν καὶ ̓ Αντίπολιν 
καὶ Νίκαιαν τῷ τῶν Σαλύων ἔϑνει καὶ τοῖς Δίγυσι 
τοῖς τὰς “Ἄλπεις οἰκοῦσιν. εἰσὶ δὲ καὶ νεώσοικοι παρ᾽ 
αὐτοῖς καὶ ὁπλοϑήκη" πρότερον δὲ καὶ πλοέων εὐπο-- 

δ ρία καὶ ὅπλων καὶ ὀργάνων τῶν τὲ πρὸς τὰς ναυτιλίας 

χρησίμων καὶ τῶν πρὸς πολιορκίας, ἀφ᾽ ὧν πρός τε 
τοὺς βαρβάρους ἀντέσχον καὶ Ῥωμαίους ἐκτήσαντο 
φίλους, καὶ πολλὰ καὶ αὐτοὶ χρήσιμοι κατέστησαν ἐκεί- 
νος κἀκεῖνοι προσέλαβον τῆς αὐξήσεως αὐτῶν. Σέξ-- 

10τίος γοῦν ὁ καταλύσας τοὺς Σάλυας, οὐ πολὺ ἄπωϑεν 

τῆς Μασσαλίας κτίσας πόλιν ὁμώνυμον ἑαυτοῦ τε καὶ 
τῶν ὑδάτων τῶν ϑερμῶν, ὧν τινὰ μεταβεβληκέναι 
φασὶν εἰς ψυχρά, ἐνταῦϑά τε φρουρὰν κατῴκισε Ῥω-- 
μαίων,. καὶ ἐκ τῆς παραλίας τῆς εἰς τὴν Ἰταλίαν ἀγού- 

16 σης ἀπὸ Μασσαλίας ἀνέστειλε τοὺς βαρβάρους, οὐ δυ-- 
ναμένων τῶν Μασσαλιωτῶν ἀνείργειν αὐτοὺς τελέως. 
οὐδ᾽ αὐτὸς δὲ πλέον ἴσχυσεν ἀλλ᾽ ἢ τοσοῦτον μόνον͵ 
ὅσον κατὰ μὲν τὰ εὐλίμενα ἀπὸ τῆς ϑαλάττης ἀπελ-- 
ϑεῖν τοὺς βαρβάρους ἐπὶ δώδεκα σταδίους. κατὰ δὲ 

50 τοὺς τραχῶνας ἐπὶ ὀκτῶ" τὴν δὲ λειφϑεῖσαν ὑπ᾽ ἐκεί- 
νῶν τοῖς Μασσαλιώταις παραδέδωκεν. ἀνάκειται δ᾽ 
ἐν πόλει συχνὰ τῶν ἀκροϑινίων, ἃ ἔλαβον καταναυμα- 
χοῦντες ἀεὶ τοὺς ἀμφισβητοῦντας τῆς ϑαλάττης ἀδί- 

κῶς. πρότερον μὲν οὖν εὐτύχουν διαφερόντὼς περίτε 
86 τἄλλα καὶ περὶ τὴν πρὸς. Ῥωμαίους φιλίαν. ἧς πολλὰ 

ἄν τις λάβοι σημεῖα" καὶ δὴ καὶ τὸ ξόανον τῆς ̓ Αρτέμι--: 
δος τῆς ἐν τῷ ᾿Αβεντίνῳ οἵ Ῥωμαῖοι τὴν αὐτὴν διάϑε-- 
σιν ἔχον τῷ παρὰ τοῖς Μασσαλιώταις ἀνέϑεσαν. κατὰ 
δὲ τὴν Πομπηίου πρὸς Καίσαρα στάσιν τῷ κρατηϑέντι 

80 μέρει προσϑέμενοι τὴν πολλὴν τῆς εὐδαιμονίας ἀπέβα- 
λον, ὅμως δ᾽ οὖν ἴχνη λείπεται τοῦ παλαιοῦ ξήλου παρὰ 
τοῖς ἀνθρώποις καὶ μάλιστα περὶ τὰς ὀργανοποιίας 
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πόλις ἀσφαλὴς ἴδρυται πλησίον τῆς Νάρβωνος, ἐφ᾽ οὗ 
δὲ ́ ᾿ 4γάϑη κτίσμα Μασσαλιωτῶν. 

Ἴ Ἕν μὲν οὖν ἔχει παράδοξον ἡ προειρημένη παρα-- 
λία τὸ περὶ τοὺς ὀρυκτοὺς ἰχϑῦς, ἕτερον δὲ μεῖζον τού-- 
του σχεδόν τι τὸ λεχϑησόμενον. μεταξὺ γὰρ τῆς Μασ-- ὁ 
σαλίας καὶ τῶν ἐκβολῶν τοῦ Ῥοδανοῦ πεδίον ἐστὶ τῆς 
ϑαλάττης διέχον εἰς ἑκατὸν σταδίους, τοσοῦτον δὲ καὶ 

τὴν διάμετρον, κυκλοτερὲς τὸ σχῆμα" καλεῖται δὲ 4ι- 
ϑῶδες ἀπὸ τοῦ συμβεβηκότος. μεστὸν γάρ ἐστι λέϑων 
χειροπληϑῶν ὑποπεφυκυῖαν ἐχόντων αὑτοῖς ἄγρωστιν, 10 
ἀφ᾽ ἧς ἄφϑονοι νομαὶ βοσκήμασίν εἰσιν" ἐν μέσῳ δ᾽ 
ὕδατα καὶ ἁλυκίδες συνίστανται καὶ ἅλες. ἅπασα μὲν 
οὖν καὶ ἡ ὑπερκειμένη χώρα προσήνεμοός ἐστι, διαφε-- 
ρόντως δ᾽ εἰς τὸ πεδίον τοῦτο τὸ μελαμβόρειον καται-- 
γίξει πνεῦμα βίέαιον καὶ φρικῶδες " φασὶ γοῦν σύρε-- 15 
σϑαι καὶ κυλινδεῖσϑαι τῶν λίϑων ἐνίους, καταφλᾶσϑαι 
δὲ τοὺς ἀνθρώπους ἀπὸ τῶν ὀχημάτων καὶ γυμνοῦ-- 
σϑαι καὶ ὅπλων καὶ ἐσθῆτος ὑπὸ τῆς ἐμπνοῆς. ᾽άριστο-- 
τέλης μὲν οὖν φησιν ὑπὸ σεισμῶν τῶν καλουμένων 
βραστῶν ἐκπεσόντας τοὺς λίϑους εἰς τὴν ἐπιφάνειαν 30 
συνολισϑεῖν εἰς τὰ κοῖλα τῶν χωρίων. Ποσειδώνιος 
δὲ λέμνην οὖσαν παγῆναι μετὰ κλυδασμοῦ, καὶ διὰ 
τοῦτο εἰς πλείονας μερισϑῆναι λίϑους, καϑάπερ τοὺς 
ποταμίους κάχληκας καὶ τὰς ψήφους τὰς αἰγιαλέτιδας, 
ὁμοίους δὲ καὶ λείους καὶ ἰσομεγέϑεις [πρὸς] τῇ ὁμοιό-- 45: 
τητι᾿ καὶ τὴν αἰτίαν ἀποδεδώκασιν ἀμφότεροι. πιϑανὸς 
μὲν οὖν ὃ παρ᾽ ἀμφοῖν λόγος" ἀνάγκη γὰρ τοὺς οὕτω 
συνεστῶτας λίϑους οὐ καϑ᾽ ἑαυτοὺς ἢ ἐξ ὑγροῦ παγέν-- 
τας μεταβαλεῖν. [ἢ] ἐκ πετρῶν μεγάλων ῥήγματα συν-- 
εχῆ λαβουσῶν ἀποκριϑῆναι. τὸ μέντοι δυσαπολόγη-- 380 

ΟΙ1δδτον Αἰσχύλος καταμαϑὼν ἢ παρ᾽ ἄλλου λαβὼν εἰς μῦ- 
ϑον ἐξετόπισε. φησὶ γοῦν Προμηϑεὺς παρ᾽ αὐτῷ κα- 
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ϑηγούμενος Ἡρακλεῖ τῶν ὁδῶν τῶν ἀπὸ Καυκάσου 
πρὸς τὰς Ἑσπερίδας .,ἥξεις δὲ Λιγύων εἰς ἀτάρβητον 
στρατόν, ἔνϑ᾽ οὐ μάχης, σάφ᾽ οἶδα. καὶ ϑοῦρός περ 
»»ἂν μέμψει" πέπρωται γάρ σε καὶ βέλη λιπεῖν ἐνταῦϑ᾽" 

5.,)Ἑἐλέσϑαι δ᾽ οὔ τιν᾽ ἐκ γαίας λέϑον ἕξεις, ἐπεὶ πᾶς χῶ-- 
ορός ἐστι μαλϑακός. ἰδὼν δ᾽ ἀμηχανοῦντα σε Ζεὺς 
οοὐκτδρεῖ,) νεφέλην δ᾽ ὑποσχὼν νιφάδι γογγύλων πέ- 
οἴρων ὑπόσκιον ϑήσει χϑόν᾽, οἷς ἔπειτα σὺ βαλὼν 
οδιώσει ῥαδίως Δίγυν στρατόν.“ς ὥσπερ οὐ κρεῖττον 

10 ὄν, φησὶν ὁ Ποσειδώνιος. εἰς αὐτοὺς τοὺς ΔΜίγυας ἐμ-- 
βαλεῖν τοὺς λέθους καὶ καταχῶσαι πάντας ἢ τοσούτων 
δεόμενον ποιῆσαι λίϑων τὸν Ἡρακλέα. τὸ μὲν οὖν το-- 
σούτων ἀναγκαῖον ἦν. εἴπερ καὶ πρὸς ὄχλον παμπλη-- 
ϑῆ᾽ ὥστε ταύτῃ γε πιϑανώτερος ὁ μυϑογράφος τοῦ 

16 ἀνασκευάξοντος τὸν μῦϑον. ἀλλὰ καὶ τὰ ἄλλα πεπρώ-- 
σϑαι φήσας ὁ ποιητὴς οὐκ ἐᾷ μέμφεσθαι φιλαιτίως. 
καὶ γὰρ ἐν τοῖς περὶ τῆς προνοίας καὶ τῆς εἱμαρμένης 
λόγοις δῦροι τις ἂν πολλὰ τοιαῦτα τῶν ἀνθρωπίνων 
καὶ τῶν φύσει γινομένων, ὥστ᾽ ἐπ᾿ αὐτῶν φάναι πολὺ 

480 κρεῖττον εἶναι τόδε ἢ τόδε γενέσϑαι, οἷον εὔομβρον 
εἶναι τὴν Αἴγυπτον, ἀλλὰ μὴ τὴν “Τἰϑιοπίαν ποτίξειν ἡ 
τὴν γῆν καὶ τὸν Πάριν εἰς Σπάρτην πλέοντα ναυα-- 
γίῳ περιπεσεῖν, ἀλλὰ μὴ τὴν Ἑλένην ἁρπάσαντα δίκας 
τῖσαι τοῖς ἀδικηϑεῖσιν ὕστερον, ἡνίκα τοσοῦτον ἀπείρ-- 

26 γαστο φϑόρον Ἑλλήνων καὶ βαρβάρων. ὅπερ Εὐριπί- 
δης ἀνήνεγκεν εἰς τὸν Δία .. Ζεὺς γὰρ κακὸν μὲν 
ἡ Τρωσὶ πῆμα δ᾽ Ἑλλάδι ϑέλων γενέσθαι ταῦτ᾽ ἐβού- 
ολευσεν πατήρ.“ 

Περὶ δὲ τῶν τοῦ Ῥοδανοῦ στομάτων Πολύβιος 8 
80 μὲν ἐπιτιμᾷ Τιμαίῳ φήσας εἶναι μὴ πεντάστομον ἀλλὰ 

δίστομον ᾿Δρτεμίδωρος δὲ τρίστομον λέγει. Μάριος 
δὲ ὕστερον ὁρῶν τυφλόστομον γινόμενον ἐκ τῆς προσ- 
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χώσεως καὶ δυσείσβολον καινὴν ἔτεμε διώρυχα. καὶ 
ταύτῃ δεξάμενος τὸ πλέον τοῦ ποταμοῦ Μασσαλιώ-- 
ταις ἔδωκεν ἀριστεῖον κατὰ τὸν πρὸς “ἄμβρωνας καὶ 
Τωυγενοὺς πόλεμον" ἐξ οὗ πλοῦτον ἠνέγκαντο πολύν, 
τέλη πραττόμένοι τοὺς ἀναπλέοντας καὶ τοὺς καταγο-ῦ 
μένους ὅμως οὖν ἔτι μένει δυσείσπλοα διά τε τὴν λα-- 
ϑοότητα καὶ τὴν πρόσχωσιν καὶ τὴν ταπεινότητα τῆς 

Ο1ϑέχώρας, ὥστε μὴ καϑορᾶσϑαι μηδ᾽ ἐγγὺς ἐν ταῖς δυσαε-- 
ορίαις. διόπερ οἱ Μασσαλιῶται πύργους ἀνέστησαν ση-- 
μεῖα,. ἐξοικειούμενοι πάντα τρόπον τὴν χώραν᾽ καὶ δὴ 10 
καὶ τῆς Ἐφεσίας ᾿Αρτέμιδος κἀνταῦϑα ἱδρύσαντο ἱερόν, 
χωρίον ἀπολαβόντες ὃ ποιεῖ νῆσον τὰ στόματα τοῦ 
ποταμοῦ. ὑπέρκειται δὲ τῶν ἐκβολῶν τοῦ Ῥοδανοῦ 
λιμνοϑάλαττα, καλοῦσι δὲ στομαλίμνην, ὀστράκια 
δ᾽ ἔχει πάμπολλα καὶ ἄλλως εὐοψεῖ. ταύτην δ᾽ ἔνιοι 15 
συγκατηρίϑμησαν τοῖς στόμασι τοῦ Ῥοδανοῦ, καὶ μά-- 
λιστα οἱ φήσαντες ἑπτάστομον αὐτόν, οὔτε τοῦτ᾽ εὖ 
λέγοντες οὔτ᾽ ἐκεῖνο" ὅρος γάρ ἐστι μεταξὺ τὸ διεῖργον 
ἀπὸ τοῦ ποταμοῦ τὴν λίμνην. ἡ μὲν οὖν ἀπὸ τῆς Πυ- 
ρήνης ἐπὶ Μασσαλίαν παραλία τοιαύτη καὶ τοσαύτη τις. 30 

9 Ἢ ὁ᾽ ἐπὶ τὸν ϑᾶρον ποταμὸν καὶ τοὺς ταύτῃ “{{- 
γυας τάς τε τῶν Μασσαλιωτῶν ἔχει πόλεις Ταυροέν-- 
τιον καὶ Ὀλβίαν καὶ ᾿ἀντίπολιν καὶ Νίκαιαν καὶ τὸ 
ναύσταϑμον τὸ Καίσαρος τοῦ Σεβαστοῦ, ὃ καλοῦσι 
Φόρον Ἰούλιον. ἴδρυται δὲ τοῦτο μεταξὺ τῆς Ὀλβίας 35 
καὶ τῆς ἀντιπόλεως, διέχον Μασσαλίας εἰς ἑξακοσίους 
σταδίους. ὃ δὲ ϑᾶρος μέσος ἐστὶ τῆς ᾿Αντιπόλεως καὶ 
Νικαίας, τῆς μὲν ὅσον εἴκοσι τῆς δὲ ἑξήκοντα σταδίους 
διέχων: ὥσϑ᾽ ἡ Νίκαια τῆς Ἰταλίας γίνεται κατὰ τὸν 
νῦν ἀποδεδειγμένον ὅρον καίπερ οὖσα Μασσαλιωτῶν 80 
ἐπετείχισαν γὰρ τὰ κτίσματα ταῦτα τοῖς ὑπερκειμένοις 
βαρβάροις οἵ [Μασσαλιῶται τήν γε ϑάλατταν ἐλευϑέ- 
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ραν δχέιν βουλόμενοι, τῆς χώρας ὑπ᾽ ἐκείνων κρατου-- 
μένης" οφϑεινὴ γαρ ἐστι καὶ ἐρυμνή, πρὸς μὲν τῇ Μασ-- 
σαλίᾳ πλάτος τι μέτριον καταλείπουσα τῶν ἐπιπέδων 
χωρίων, προϊόντι δὲ ἐπὶ τὴν ἕξω παντάπασιν ἀποϑλί- 

ὅ βουσα πρὸς τὴν ϑάλατταν καὶ μόλις αὐτὴν πορεύσι- 
μον ἐῶσα τὴν ὁδόν. κατέχουσι δὲ τὰ μὲν πρῶτα Σά--: 
λυες, τὰ δὲ τελευταῖα πρὸς τὴν Ἰταλίαν συνάπτοντες 
Δίγυες., περὶ ὧν λεχϑήσεται᾽ μετὰ ταῦτα. νυνὶ δὲ το-- 
σοῦτον προσϑετέον ὅτι τῆς μὲν ᾿ἀντιπόλεως ἐν τοῖς 

10 τῆς Ναρβωνίτιδος μέρεσι κειμένης. τῆς δὲ Νικαίας ἐν 
τοῖς τῆς Ἰταλίας, ἡ μὲν Νίκαια ὑπὸ τοῖς Μασσαλιώταις 

μένει καὶ τῆς ἐπαρχίας ἐστίν. ἡ δ᾽ ̓ Αἀντίπολις τῶν Ἰτα-- 
λιωτέδων ἐξετάξεται, κρυϑεῖσα πρὸς τοὺς ἱΜασσαλιώ-- 
τας καὶ ἐλευϑερωϑεῖσα τῶν παρ᾽ ἐκείνων προσταγ-- 

16 μάτων. 
Πρόκεινται δὲ τῶν στενῶν τούτων ἀπὸ Μασσα-- 1ἴ0 

λίας ἀρξαμένοις αἴ Στοιχάδες νῆσοι. τρεῖς μὲν ἀξιόλο- 
γοι δύο δὲ μικραί" γεωργοῦσι δ᾽ αὐτὰς Μασσαλιῶται. 
τὸ δὲ παλαιὸν καὶ φρουρὰν εἶχον ἱδρυμένην αὐτόϑι 

30 πρὸς τὰς τῶν λῃστηρίων ἐφόδους, εὐποροῦντες καὶ 

λιμένων. μετὰ δὲ τὰς Στοιχάδας ἡ Πλανασία καὶ “4η--Ο.186 
ρῶν ἔχουσαι κατοικίας. ἐν δὲ τῇ “ήρωνι καὶ ἡρῷόν 
ἐστι τὸ τοῦ Δήρωνος" κεῖται δ᾽ αὕτη πρὸ τῆς ̓ Αντιπό- 
λεως. ἄλλα δ᾽ ἐστὶ νησίδια οὐκ ἄξια μνήμης. τὰ μὲν 

45 πρὸ τῆς Μασσαλίας αὐτῆς τὰ δὲ πρὸ τῆς ἄλλης τῆς 
λεχϑείσης ἠόνος. τῶν δὲ λιμένων ὁ μὲν κατὰ τὸν ναύ- 
σταϑμον ἀξιόλογος καὶ ὁ τῶν “Μασσαλιωτῶν, οἱ δ᾽ 
ἄλλοι μέτριοι" τούτων δ᾽ ἐστὶ καὶ ὁ Ὀξύβιος καλούμε- 

νος λιμήν, ἐπώνυμος τῶν Ὀξυβίων Διγύων. περὶ μὲν 
80 τῆς παραλέας ταῦτα λέγομεν. 

Τὴν δ᾽ ὑπερκειμένην αὐτῆς χώραν μαλιστε' νεω-- 11 
γραφεῖ τά τε ὄρη τὰ περικείμενα καὶ οἵ ποταμυι. δια-- 
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σεέροντως δὲ ὁ Ῥοδανὸς μέγιστός τε ὧν καὶ πλεῖστον 
ἀνάπλουν ἔχων ἐκ πολλῶν πληρούμενος ῥευμάτων" 
λεκτέον οὖν ἐφεξῆς περὶ τούτων. ἀπὸ Μασσαλίας τοίνυν 
ἀρξαμένοις καὶ προϊοῦσιν ἐπὶ τὴν μεταξὺ χώραν τῶν 
τε '΄λπεων καὶ τοὺ Ῥοδανοῦ μέχρι μὲν τοῦ ΖΙρουεντέα ὅ 
ποταμοῦ Σαλυες οἰκοῦσιν ἐπὶ πεντακοσίους σταδίους 
πορϑμείῳ δὲ διαβᾶσιν εἰς Καβαλλέωνα πόλιν ἡ ἐφεξῆς 
χώρα πᾶσα Καδάρων ἐστὶ μέχρι τῶν τοῦ Ἴσαρος συμ-- 
βολῶν πρὸς τὸν Ῥοδανόν " ἐνταῦϑα δὲ καὶ τὸ Κέμμε-- 
νον συνάπτει πως τῷ Ῥοδανῷ᾽ μῆκος τὸ μέχρι δεῦρο 10 
ἀπὸ τοῦ ΖΙρουεντία σταδίων ἐστὶν ἑπτακοσίων. οἵ μὲν 
οὖν Σάλυες ἐν αὐτοῖς τά τε πεδία καὶ τὰ ὑπερκείμενα 
ὄρη κατοικοῦσι. τῶν δὲ Καδάρων ὑπέρκεινται 'ϑοκόν- 
τιοί τε καὶ Τρικόριοι καὶ Ἰκόνιοι καὶ Μέδυλλοι. μεταξὺ 
δὲ τοῦ ΖΙρουεντία καὶ τοῦ Ἴσαρος καὶ ἄλλοι ποταμοὶ 15 
ῥέουσιν ἀπὸ τῶν Ἄλπεων ἐπὶ τὸν Ῥοδανόν, δύο μὲν 
οἱ περιρρέοντες πόλιν Καδάρων κοινῷ ῥείϑρῳ συμ-- 
βάλλοντες εἰς τὸν Ῥοδανόν, τρίτος ὃδ Σούλγας ὁ κατὰ 
Οὔνδαλον πόλιν μισγόμενος τῷ Ῥοδανῷ, ὅπου Γναῖος 
᾿Δηνόβαρβος μεγάλῃ μάχῃ πολλὰς ἐτρέψατο Κελτῶν 30 
μυριάδας. εἰσὶ δὲ ἐν τῷ μεταξὺ πόλεις καὶ Αὐενιὼν καὶ 
᾿Δραυσίων καὶ ᾿Δερία, τῷ ὄντι (φησὶν ᾿ἀρτεμίδωροςῚ 
ἀερία διὰ τὸ ἐφ᾽ ὕψους ἵδρῦσϑαι μεγάλου. ἡ μὲν οὖν 
ἄλλη πᾶσά ἐστι πεδιὰς καὶ εὔβοτος, ἡ δ᾽ ἐκ τῆς “Δ“ερίας 
εἰς τὴν Δὐενιῶνα ὑπερϑέδσεις ἔχει στενὰς καὶ ὑλώδεις. 35 
καϑ' ὃ δὲ συμπέπτουσιν ὁ Ἴσαρ ποταμὸς καὶ ὁ Ῥοδανὸς 
καὶ τὸ Κέμμενον ὄρος, Κόιντος Φάβιος Μάξιμος 41- 
μιλιανὸς οὐχ ὅλαις τρισὶ μυριάσιν εἴκοσι μυριάδας 
Κελτῶν κατέκοψε, καὶ ἔστησε τρόπαιον αὐτύϑι λευκοῦ 
λέϑου καὶ νεὼς δύο, τὸν μὲν ἄρεως τὸν δ᾽ Ἡρακλέους. 80 
πττσκοον ἐπα “-ςὕΨ...-ὄ. 

18. ροβὶ ζαδάρων: καὶ ϑάρων 
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ἀπὸ δὲ τοῦ Ἴσαρος εἰς ϑίενναν τὴν τῶν Δλλοβρίγων 
μητρόπολιν κειμένην ἐπὶ τῷ Ῥοδανῷ σταδιοί εἰσι τρια-- 
κόσιοι εἴκοσι. πλησίον δ᾽ ὑπέρκειται τῆς δϑιέννης τὸ 0.186᾽ 
“ούγδουνον, ἐφ᾽ οὗ συμμίσγουσιν ἀλλήλοις ὅ τε ἄφαρ 

δ καὶ ὁ Ῥοδανὸς στάδιοι δ᾽ εἰσὶν ἐπ᾽ αὐτὸ πεξῇ μὲν περὶ 
διακοσίους διὰ τῆς ᾿4λλοβρίγων, ἀνάπλῳ δὲ μικρῷ 
πλείους. ᾿4λλόβριγες δὲ μυριάσι πολλαῖς πρότερον 
μὲν ἐστράτευον., νῦν δὲ γεωργοῦσι τὰ πεδία καὶ τοὺς 
αὐλῶνας τοὺς ἐν ταῖς “4λπεσι" καὶ οἵ μὲν ἄλλοι κωμη-- 

10 δὸν ξῶσιν. οἱ δ᾽ ἐπιφανέστατοι τὴν 'ϑίενναν ἔχοντες, 
κώμην πρότερον οὖσαν μητρόπολιν δ᾽ ὅμως τοῦ ἔ- 
ϑνους λεγομένην, κατεσκευάκασι πόλιν ἴδρυται δ᾽ ἐπὶ 
τῷ Ῥοδανῷ. φέρεται δ᾽ ἀπὸ τῶν ἅλπεων οὗτος πολὺς 
καὶ σφοδρός, ὅς γε καὶ διὰ λίμνης ἐξιὼν τῆς Δημέννης 

16 φανερὸν δείκνυσι τὸ ῥδεῖϑρον ἐπὶ πολλοὺς σταδίους. 
κατελθὼν δὲ εἰς τὰ πεδία τῆς χώρας τῆς ̓ Δλλοβρίγων 
καὶ Σεγοσιανῶν συμβάλλει τῷ "ἄραρι κατὰ Δούγδου- 
νον πόλιν τῶν ΣΙεγοσιανῶν. ῥεῖ δὲ καὶ ὁ "Αραρ ἐκ τῶν 
᾿άἌλπεων ὁρίξων Σηκοανούς τε καὶ Αἰδούους καὶ 4ιγ-- 

40 κασίους. παραλαβὼν δ᾽ ὕστερον τὸν Ζοῦβιν ἐκ τῶν 
αὐτῶν ὀρῶν φερόμενον πλωτόν, ἐπικρατήσας τῷ ὀνό-- 
ματι καὶ γενόμενος ἐξ ἀμφοῖν ΄ἄραρ συμμίσγει τῷ Ῥο-- 
δανῷ. πάλιν δ᾽ ἐπικρατήσας ὁ Ῥοδανὸς εἰς τὴν ᾿δίεν-- 
ναν φέρεται. συμβαίνει δὴ κατ᾽ ἀρχὰς μὲν τοὺς τρεῖς 

95 ποταμοὺς φέρεσϑαι πρὸς ἄρκτον, εἶτα πρὸς δύσιν" 
εἰς ἕν δ᾽ ἤδη συμπεσὸν ῥεῖϑρον πάλιν ἄλλην καμ-- 
πὴν λαβὸν νότιον φέρεται τὸ ῥεῦμα μέχρι τῶν ἐκβο- 
λῶν. δεξάμενον καὶ τοὺς ἄλλους ποταμούς. κἀκεῖθεν 
ἤδη τὴν λοιπὴν ποιεῖται μέχρι τῆς ϑαλάττης δύσιν. 

80 ἡ μὲν οὖν μεταξὺ τῶν 'άλπεων καὶ τοῦ Ῥοδανοῦ τοι- 
αὕτη τις. " 

Τὴν δ᾽ ἐπὶ ϑάτερα μέρη τοῦ ποταμοῦ ϑόλκαι νέ-- 13 
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μόνται τὴν πλείστην, οὖς ᾿Δἀρηκομίσκους προσαγο 
ρεύουσι. τούτων δ᾽ ἐπίνειον ἡ Νάρβων λέγεται, δι- 
καιότερον δ᾽ ἂν καὶ τῆς ἄλλης Κελτικῆς λέγοιτο" το-- 
σοῦτον ὑπερβέβληται τῷ πλήϑει τῶν χρωμένων τῷ 
ἐμπορίῳ. οἵ μὲν οὖν δόλκαι γειτονεύουσι τῷ Ῥοδανῷ, δ 
τοὺς Σάλυας ἔχοντες ἀντιπαρήκοντας αὐτοῖς ἐν τῇ πε-- 
ραίᾳ καὶ τοὺς Καδάρους. ἐπικρατεῖ δὲ τὸ τῶν Καϑδά-- 
ρων ὄνομα, καὶ πάντας οὕτως ἤδη προσαγορεύουσι 
τοὺς ταύτῃ βαρβάρους, οὐδὲ βαρβάρους ἔτι ὄντας, 
ἀλλὰ μετακειμένους τὸ πλέον εἰς τὸν τῶν Ῥωμαίων τύ- τὸ 
πον καὶ τῇ γλώττῃ καὶ τοῖς βίοις, τινὰς δὲ καὶ τῇ πολι-- 
τείᾳ. ἄλλα δ᾽ ἔστιν ἄδοξα ἔϑνη καὶ μικρά, παρακεί- 
μενα τοῖς ᾿ἀρηκομίσκοις μέχρι Πυρήνης. μητρόπολις 
δὲ τῶν ρηκομίσκων ἐστὶ ΙΝέμαυδος, κατὰ μὲν τὸν ἀλ-- 
λότριον ὄχλον καὶ τὸν ἐμπορικὸν πολὺ Νάρβωνος λει-- 16 
πομένη, κατὰ δὲ τὸν πολιτικὸν ὑπερβάλλουσα ὑπη-- 
κόους γὰρ ἔχδι κώμας τέτταρας καὶ εἴκοσι τῶν ὁμο-- 
εϑνῶν εὐανδρίᾳ διαφερούσας, συντελούσας εἰς αὐτήν, 

0.187 ἔχουσα καὶ τὸ καλούμενον Λάτιον, ὥστε τοὺς ἀξιωϑέν-- 
τας ἀγορανομίας καὶ ταμιείας ἐν Νεμαύσῳ Ῥωμαίους 30 
ὑπάρχειν᾽ διὰ δὲ τοῦτο οὐδ᾽ ὑπὸ τοῖς προστάγμασι 
τῶν ἐκ τῆς Ῥώμης στρατηγῶν ἐστι τὸ ἔϑνος τοῦτο. 

ἴδρυται δ᾽ ἡ πόλις κατὰ τὴν ὁδὸν τὴν ἐκ τῆς Ἰβηρίας 
εἰς τὴν Ἰταλίαν, ϑέρους μὲν εὔβατον οὖσαν χειμῶνος 
δὲ καὶ ἔαρος πηλώδη καὶ ποταμόκλυστον. τινὰ μὲν οὖν 96 
τῶν ῥευμάτων πορϑμείοις περᾶται. τινὰ δὸ γεφύραις 
ταῖς μὲν ξύλων πεποιημέναις ταῖς δὲ λίϑων. ποιοῦσι 

ὃὲ τὰς ἐκ τῶν ὑδάτων δυσκολίας οἱ χείμαρροι καὶ 
μέχρι τοῦ ϑέρους ἔσϑ᾽ ὅτε ἐκ τῶν ἄλπεων καταφερό-- 
μενοι μετὰ τὴν ἀπότηξιν τῶν χιόνων. τῆς δ᾽ ὁδοῦ τῆς 80 
λεχϑείσης ἡ μὲν εὐϑὺς ἐπὶ τὰς "Ἄλπεις ἐστί; καϑάπερ 
εἴπομεν, ἡ σύντομος διὰ ϑοκοντίων᾽ ἡ δὲ διὰ τῆς πα- 



- 4-- 255 

᾿ ραλέας τῆς Μασσαλιωτικῆς καὶ τῆς Διγυστικῆς μα-- 
κροτέρα μέν, τὰς δ᾽ ὑπερϑέσεις τὰς εἰς τὴν Ἰταλίαν 
εὐμαρεστέρας ἔχει, ᾿ταπεινουμένων ἐνταῦϑα ἤδη τῶν 
ὀρῶν. διέχει δ᾽ ἡ Νέμαυσος τοῦ μὲν Ῥοδανοῦ περὶ ἕκα-- 

δτὸν σταδίους, καϑ'᾽ ὃ ἐν τῇ περαίᾳ πολίχνιον ἔστι Τα-- 
ρούσκων, τῆς δὲ Νάρβωνος ἑπτακοσίους εἴκοσι. πρὸς 
δὲ τὸ Κέμμενον ὅρος συνάπτοντες, ἐπιλαμβάνοντες δὲ 
καὶ τὸ νότιον πλευρὸν αὐτοῦ μέχρι τῶν ἀκρωτηρίων ᾿ 
οἰκοῦσι τῶν τε 'ϑολκῶν οἱ Τεκτόσαγες καλούμενοι καὶ. 

10 ἄλλοι τινές. περὶ μὲν οὖν τῶν ἄλλων ἐροῦμεν ὕστερον. 
Οἱ ὃὲ Τεκτόσαγες καλούμενοι τῇ Πυρήνῃ πλησιάα-- 18 
ξουσιν, ἐφάπτονται δὲ μικρὰ καὶ τοῦ προσαρκτίου 
πλευροῦ τῶν Κεμμένων, πολύυχρυσόν τε νέμονται γὴν. 
ἐοίκασι δὲ καὶ δυναστεῦσαί ποτε καὶ εὐανδρῆσαι το- 

16 σοῦτον ὥστε στάσεως ἐμπεσούσης ἐξελάσαι πολὺ πλῆ-- 
ϑος ἐξ ἑαυτῶν ἐκ τῆς οἰκείας κοινωνῆσαι δὲ τούτοις 

καὶ ἄλλους ἐξ ἄλλων ἐθνῶν" τούτων δ᾽ εἶναι καὶ τοὺς 
κατασχόντας τὴν Φρυγίαν τὴν ὅμορον τῇ Καππαδο-- 
κίᾳ καὶ τοῖς Παφλαγόσι" τούτου μὲν οὖν ἔχομεν τε-- 

90 χμήριον τοὺς ἔτι καὶ νῦν λεγομένους Τεκτόσαγας. τριῶν 
γὰρ ὄντων ἐθνῶν, ἕν ἐξ αὐτῶν τὸ περὶ ἄγκυραν πό-- 
λιν Τεκτοσάγων λέγεται, τὰ δὲ λοιπὰ δύο ἐστὶ Τρόκμοι 
καὶ Τολιστοβώγιοι" τούτους δ᾽ ὅτι μὲν ἐκ τῆς Κελτι- 
κῆς ἀπωκίσϑησαν μηνύει τὸ πρὸς τοὺς Τεκτόσαγας 

56 σύμφυλον, ἐξ ὧν δὲ χωρίων ὡρμήϑησαν οὐκ ἔχομεν 
φράξειν- οὐ γὰρ παρειλήφαμεν οἰκοῦντας τινας νυνὶ 
Τρόκμους ἢ Τολιστοβωγίους [οὔτ᾽] ἐκτὸς τῶν “Ἄλπεων 
οὔτ᾽ ἐν αὐταῖς οὔτ᾽ ἐντός" εἰκὸς δ᾽ ἐκλελοιπέναι διὰ 

τὰς ἀϑρύας ἀπαναστάσεις, καϑάπερ καὶ ἐπ᾿ ἄλλων 
80 συμβαίνει πλειόνων" ἐπεὶ καὶ τὸν ἄλλον Βρέννον τὸν 

ἐπελϑόντα ἐπὶ Ζελφοὺς Πραῦσον τινές φασιν" οὐδὲ 
τοὺς Πραύσους δ᾽ ἔχομεν εἰπεῖν ὅπου γῆς ὥκησαν 
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ΟἸ8δπρότερον. καὶ τοὺς Τεκτόσαγας δέ φασι" μετασχεῖν 
τῆς ἐπὶ Ζελφοὺς στρατείας, τούς τε ϑησαυροὺς τοὺς 
εὑρεϑέντας παρ᾽ αὐτοῖς ὑπὸ Καιπίωνος τοῦ στρατη-- 
γοῦ τῶν Ῥωμαίων ἐν πόλει Τολώσσῃ τῶν ἐκεῖϑεν χρη- 
μάτων μέρος εἶναί φασι. προσϑεῖναι δὲ τοὺς ἀνθρυ- 5 
πους καὶ ἐκ τῶν ἰδίων οἴκων ἀνιεροῦντας καὶ ἐξιλα-- 
σκομένους τὸν ϑεόν' προσαψάμενον δ᾽ αὐτῶν τὸν 

" Καιπέωνα διὰ τοῦτο ἐν δυστυχήμασι καταστρέψαι τὸν 
βίον, ὡς ἱερόσυλον ἐκβληϑέντα ὑπὸ τῆς πατρίδος, δια- 
δόχους δ᾽ ἀπολιπόντα παῖδας, ἃς συνέβη καταπορνεύυ-- 10 
ϑείσας, ὡς εἴρηκε Τιμαγένης., αἰσχρῶς ἀπολέσϑαι. πι-- 
ϑανώτερος δ᾽ ἐδτὶν ὁ Ποσειδωνίου λόγος" τὰ μὲν γὰρ 
εὐρεϑέντα ἐν τῇ Τολώσσῃ χρήματα μυρίων που καὶ 
πεντακισχιλίων ταλάντων γενέσϑαι φησί, τὰ μὲν ἐν 
σηκοῖς ἀποκείμενα τὰ δ᾽ ἐν λέμναις ἱεραῖς. οὐδεμίαν 16 
κατασκευὴν ἔχοντα, ἀλλ᾽ ἀργὸν χρυσίον καὶ ἄργυρον. 
τὸ δ᾽ ἐν “:ελφοῖς ἱερὸν κατ᾽ ἐκείνους ἤδη τοὺς χρόνους 
ὑπάρξαι κενὸν τῶν τοιούτων, σεσυλημένον ὑπὸ τῶν 
Φωκέων κατὰ τὸν ἱερὸν πόλεμον " εἰ δὲ καί τι ἐλείφϑη, 
διανείμασϑαι πολλούς" οὐδὲ σωϑῆναι δὲ αὐτοὺς εἰκὸς 20 
εἰς τὴν οἰκείαν, ἀϑλίως ἀπαλλάξαντας μετὰ τὴν ἐκ 
Δελφῶν ἀποχώρησιν καὶ σκεδασϑέντας ἄλλους ἐπ᾽ 
ἄλλα μέρη κατὰ διχοστασίαν. ἀλλ᾽, ὥσπερ ἐκεῖνός τε 
εἴρηκε καὶ ἄλλοι πλείους, ἡ χώρα πολύχρυσος οὖσα 
καὶ δεισιδαιμόνων ἀνθρώπων καὶ οὐ πολυτελῶν τοῖς 35 
βίοις πολλαχοῦ ἔσχε ϑησαυρούς᾽ μάλιστα δ᾽ αὐτοῖς αἵ 
λίμναι τὴν ἀσυλίαν παρεῖχον, εἰς ἃς καϑίεσαν ἀργύ- 
ρου ἢ καὶ χρυσοῦ βάρη. οἵ γοῦν Ῥωμαῖοι κρατήσαντες 
τῶν τόπων ἀπέδοντο τὰς λίμνας δημοσίᾳ καὶ τῶν ώνη- 
σαμένων πολλοὶ μύλους εὗρον σφυρηλάτους ἀργυ- 380 

28. νοβὶ πολλαχοῦ: τῆς Κελτικῆς 
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ροῦς. ἐν δὲ τῇ Τολώσσῃ καὶ τὸ ἱερὸν ἦν ἅγιον, τιμώ-- 
μενον σφόδρα ὑπὸ τῶν περιοίκων, καὶ τὰ χρήματα 
ἐπλεόνασε διὰ τοῦτο πολλῶν ἀνατιϑέντων καὶ μηδε-- 
νὸς προσάπτεσϑαι ϑαρροῦντος. 

δ Ἴδρυται δ᾽ ἡ Τολώῶσσα κατὰ τὸ στενώτατον τοῦ 14 
ἐσθμοῦ τοῦ διείργοντος ἀπὸ τῆς κατὰ Νάρβωνα ϑϑα- 
λάττης τὸν ὠκεανόν, ὅν φησι Ποσειδώνιος ἐλάττω. 
τῶν τριαχιλίων σταδίων. ἄξιον δ᾽ ἀντὶ πάντων ἐπιση-- 
μήνασϑαι πάλιν ὅπερ εἴπομεν. πρότερον, τὴν ὁμολο- 

10 γίαν τῆς χώρας πρός τε τοὺς ποταμοὺς καὶ τὴν ϑάλατ-- 
ταν τήν τ᾽ ἐκτὸς ὁμοίως καὶ τὴν ἐντός " δῦροι γὰρ ἄν 
τις ἐπιστήσας οὐκ ἐλάχιστον μέρος τοῦϑ᾽ ὑπάρχον τῆς 
τῶν τόπων ἀρετῆς, λέγω δὲ τὸ τὰς χρείας ἐπιπλέκε--: 
όϑαι τὰς τοῦ βίου μετὰ ῥαστώνης ἅπασι πρὸς ἅπαντας 

16 καὶ τὰς ὠφελείας ἀνεῖσϑαι κοινάς, μάλιστα δὲ νῦν; 6.189 
ἡνίκα ἄγοντες σχολὴν ἀπὸ τῶν ὅπλων ἐργάζονται τὴν 
χώραν ἐπιμελῶς, καὶ τοὺς βίους κατασκευάζονται πο- 
λιτικούς᾽ ὥστε ἐπὶ τῶν τοιούτων κἂν τὸ τῆς προνοίας 
ἔργον ἐπιμαρτυρεῖσϑαί τις ἂν δόξειεν, οὐχ ὅπως ἔτυ- 

40χεν, ἀλλ᾽ ὡς ἂν μετὰ λογισμοῦ τινος διακειμένων τῶν 
τόπων. ὁ μέν γε Ῥοδανὸρ πολύν τε ἔχει τὸν ἀνάπλουν 
καὶ μεγάλοις φορτίοις καὶ ἐπὶ πολλὰ μέρη τῆς χῶρας 
διὰ τὸ τοὺς ἐμπέπτοντας εἰς αὐτὸν ποταμοὺς ὑπάρχειν 
πλωτοὺς καὶ διαδέχεσϑαι τὸν φόρτον πλεῖστον. ὁ δ᾽ 

“δ΄ 4ραρ ἐκδέχεται καὶ ὁ Ζοῦβις ὁ εἰς τοῦτον ἐμβάλλων, 
εἶτα πεζξεύεται μέχρι τοῦ Σηκοάνα ποταμοῦ, κἀντεῦϑεν 
ἤδη καταφέρεται εἰς τὸν ὠκεανὸν καὶ τοὺς “ηξοβίους 
καὶ Καλέτους, ἐκ δὲ τούτων εἰς τὴν Βρεττανικὴν ἐλατ- 
τῶν ἢ ἡμερήσιος δρόμος ἐστίν. ἐπεὶ δ᾽ ἐστὶν ὀξὺς καὶ 

80 δυσανάπλους ὁ Ῥοδανός, τινὰ τῶν ἐντεῦϑεν φορτίων 
πεξεύεται μάλλον ταῖς ἁρμαμάξαις. ὅσα εἰς ᾿4ρϑέρ-- 
νους κομέξεται καὶ τὸν ΑΔίγηρα ποταμόν, καέπερ τοῦ 

ΚΤΒΑΒΟ Ι. 17 
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λις Μούγδουνον καὶ τὰ τῶν Ὀνησιῶν ϑερμὰ κάλλιστα 
ποτιμωτάτου ὕδατος" καλὴ δὲ καὶ ἡ τῶν Αὐσκίων. 

3 Τὰ δὲ μεταξὺ τοῦ Γαρούνα καὶ τοῦ Δίγηρος ἔϑνη 
τὰ προσκείμενα τοῖς ᾿ἀκυιτανοῖς ἐστιν Ἐλϑοὶ μὲν ἀπὸ 
τοῦ Ῥοδανοῦ τὴν ἀρχὴν ἔχοντες, ᾿δελλάιοι δὲ μετὰ ὃ 
τούτους, οἵ προσωρίξοντό ποτὸ ᾿Δρδέρνοις. νῦν δὲ 
τάττονται καϑ' ἑαυτούς εἶτα ᾿Δρϑέρνοι καὶ Αεμοϑέκες 
καὶ Πετροκόριοι᾽ πρὸς δὲ τούτοις Νιτιόβριγες καὶ Κα-- 
ϑοῦρκοι καὶ Βιτούριγες οἵ Κοῦβοι καλούμενοι" πρὸς 
δὲ τῷ ὠκεανῷ Σαάντονοί τε καὶ Πίκτονες, οἵ μὲν τῷ 10 

Γαρούνα παροικοῦντες, ὡς εἴπομεν, οἵ δὲ τῷ Μίγηρι. 
Ο.19ιἐΡουτηνοὶ δὲ καὶ Γαβαλεῖς τῇ Ναρβωνίτιδι πλησιά-- 

ξουσι. παρὰ μὲν οὖν τοῖς Πετροκορίοις σιδηρουργεῖα 
ἐστιν ἀστεῖα καὶ τοῖς Κούβοις Βιτούριξι. παρὰ ὃὲ τοῖς 
Καδούρκοις λινουργίαι, παρὰ δὲ τοῖς ῬῬΡουτηνοῖς ἀργυ-- ἴό 
ρεῖα᾽ ἔχουσι δ᾽ ἀργυρεῖα καὶ οἱ Γαβαλεῖς. δεδώκασι 
δὲ Δάτιον Ῥωμαῖοι καὶ τῶν ᾿Δκυιτανῶν τισι, καϑάπερ 
Αὐσκίοις καὶ Κωνϑέναις. 

8 “Αρϑέρνοι ὃς ἔδρυνται μὲν ἐπὶ τῷ Δίγηρι" μητρό- 
σολις δ᾽ αὐτῶν ἐστι Νεμωσσὸς ἐπὶ τῷ ποταμῷ κειμένη. 30 
ῥυεὶς δ᾽ οὗτος παρὰ Κήναβον, τὸ τῶν Καρνούτων ἐμ- 
πόριον κατὰ μέσον που τὸν πλοῦν συνοικούμενον, ἐκ-- 
βάλλει πρὸς τὸν ὠκεανόν. τῆς δυνάμεως δὲ τῆς πρό- 
τερον ᾿Δρϑέρνοι μέγα τεκμήριον παρέχονται τὸ πολλά- 
κις πολεμῆσαι πρὸς Ῥωμαίους. τοτὲ μὲν μυριάσιν εἴ- 35 
κοσι πάλιν δὲ διπλασίαις. τοσαύταις γὰρ πρὸς Καί- 
σαρα τὸν ϑεὸν διηγωνίσαντο μετὰ ᾿δερκιγγετόριγος, 
πρότερον δὲ καὶ εἴκοσι πρὸς Μάξιμον τὸν Αἰμιλιανόν, 
καὶ πρὸς Ζομίτιον δ᾽ ὡσαύτως ᾿ἡηνόβαρβον. πρὸς 
μὲν οὖν Καίσαρα περί τε Γεργοδίαν πόλιν τῶν ᾿Δρδέρ- 80 
νῶν ἐφ᾽ ὑψηλοῦ ὄρους κειμένην συνέστησαν οἱ ἀγῶ- 
νες.) ἐξ ἧς ἦν ὁ ̓ δερκιγγέτοριξ᾽ καὶ περὶ 4λησίαν πό- 
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λιν Μανδουβίων, ἔϑνους ὁμόρου τοῖς ᾿Αρϑέρνοις, καὶ 
ταύτην ἐφ᾽ ὑψηλοῦ λόφου κειμένην περιεχομένην δ᾽ 
ὄρεσι καὶ ποταμοῖς δυσίν, ἐν ἡ καὶ ἑάλω ὁ ἡγεμὼν καὶ 
ὃ πόλεμος τέλος ἔσχε" πρὸς δὲ Μάξιμον Αἰμιλιανὸν 

δ κατὰ τὴν συμβολὴν τοῦ τ᾿ Ἴσαρος καὶ τοῦ Ῥοδανοῦ, 
καϑ'᾽ ἣν καὶ τὸ Κέμμενον ὄρος πλησιάξει τῷ ῬΡοδανῷ᾽ 
πρὸς δὲ Ζομέτιον κατωτέρω ἔτι κατὰ τὴν συμβολὴν 
τοῦ τε Σούλγα καὶ τοῦ Ῥοδανοῦ. διέτειναν δὲ τὴν ἀρ-- 
χὴν οἵ ̓ Δρδέρνοι καὶ μέχρι Νάρβωνος καὶ τῶν ὅρων 

1Ι0τῆς Μασσαλιώτιδος, ἐκράτουν δὲ καὶ τῶν μέχρι Πυρή-- 
νης ἐϑνῶν καὶ μέχρι ὠκεανοῦ καὶ Ῥήνου. Βιτυΐτου δὲ 
τοῦ πρὸς τὸν Μάξιμον καὶ τὸν Δομίτιον πολεμπήσαν-- 
τος ὁ πατὴρ Λουέριος τοσοῦτον πλούτῳ λέγεται καὶ 
τρυφῇ διενεγκεῖν, ὥστε ποτὲ ἐπίδειξιν ποιούμενος 

15 τοῖς φίλοις τῆς εὐπορίας ἐπ᾽ ἀπήνης φέρεσϑαι διὰ πε-- 
δίου, χρυσοῦ νόμισμα καὶ ἀργύρου δεῦρο κἀκεῖσε δια-- 
σπείρων, ὥστε συλλέγειν ἐκείνους ἀκολουθοῦντας. 

Μετὰ δὲ τὴν ᾿Δκυιτανὴν μερίδα καὶ τὴν Ναρβω- ὃ 
νῖτιν ἡ ἐφεξῆς ἐστι μέχρι τοῦ Ῥήνου παντὸς ἀπὸ τοῦ 

᾿ 90 Δέγηρος ποταμοῦ καὶ τοῦ Ῥοδανοῦ, καϑ᾽ ὃ συνάπτει 
πρὸς τὸ Μούγδουνον ἀπὸ τῆς πηγῆς κατενεχϑεὶς ὃ 
Ῥοδανός. ταύτης δὲ τῆς χώρας τὰ μὲν ἄνω μέρη τὰ 
προς ταῖς πηγαῖς τῶν ποταμῶν. τοῦ τε Ῥήνου καὶ τοῦ 

Ῥοδανοῦ, μέχρι μέσων σχεδόν τι τῶν πεδίων ὑπὸ τῷ 
95 ΔΠουγδούνῳ τέτακται, τὰ δὲ λοιπὰ καὶ παρωκεανιτικὰ 

ὑπ᾽ ἄλλῃ τέτακται μερίδι, ἣν ἰδίως Βέλγαις προσνέ- 
μουσιν" ἡμεῖς ὃὲ κοινότερον τὰ καϑ᾽ ἕκαστα δηλώ- 
δομεν. 

Αὐτὸ μὲν δὴ τὸ Μούγδουνον ἐχτισμένον ὑπὸ λό- 
80 φῷ κατὰ τὴν συμβολὴν τοῦ τε ἥραρος τοῦ ποταμοῦ 

καὶ τοῦ Ῥοδανοῦ κατέχουσι Ῥωμαῖοι. δὐανδρεῖ δὲ μα- 
λιότα τῶν ἄλλων πλὴν Νάρβωνος" καὶ γὰρ ἐμπορίῳ 

, Ο1102 
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χρῶνται καὶ τὸ νόμισμα χαράττουσιν ἐνταῦθα τό τε 
ἀργυροῦν καὶ τὸ χρυσοῦν οἵ τῶν Ῥωμαίων ἡγεμόνες. 
τό τε ἱερὸν τὸ ἀναδειχϑὲν ὑπὸ πάντων κοινῇ τῶν Γα-- 
λατῶν Καίσαρι τῷ Σεβαστῷ πρὸ ταύτης ἴδρυται τῆς 
πύλεως ἐπὶ τῇ συμβολῇ τῶν ποταμῶν" ἔστι δὲ βωμὸς ὅ 
ἀξιόλογος ἐπιγραφὴν ἔχων τῶν ἐθνὼν ἑξήκοντα τὸν 
ἀριϑμὸν καὶ εἰκόνες τούτων ἑκάστου μία καὶ ἄλλος 
[ἀνδριὰς] μέγας. προκάϑηται δὲ τοῦ ἔϑνους τοῦ Σε- 
γοσιανῶν ἡ πόλις αὕτη, κειμένου μεταξὺ τοῦ Ῥοδανοῦ 
καὶ τοῦ Δίγηρος᾽ τὰ δ᾽ ἑξῆς ἔϑνη τὰ συντείνοντα πρὸς 10 
τὸν Ῥῆνον, τὰ μὲν ὑπὸ τοῦ “ούβιος ὁρέξεται τὰ δ᾽ ὑπὸ 
τοῦ "ἄραρος. οὗτοι μὲν οὖν, ὡς εἴρηται πρότερον, ἀπὸ 
τῶν "ἄλπεων καὶ αὐτοὶ καπενεχϑέντες ἔπειτ᾽ εἰς ἕν ῥεῖ- 
ϑρον συμπεσόντες εἰς τὸν Ῥοδανὸν καταφέρονται" ἄλ- 
λος δ᾽ ἐστὶν ὁμοίως ἐν ταῖς “Ἅλπεσι τὰς πηγὰς ἔχων, Ση-- 1 
κοάνας ὄνομα. ῥεῖ δ᾽ εἰς τὸν ὠκεανὸν παράλληλος τῷ 
Ῥήνῳ διὰ ἔϑνους ὁμωνύμου, συνάπτοντος τῷ Ῥήνῳ 
τὰ πρὸς ξω, τὰ δ᾽ εἰς τἀναντία τῷ "ἄραρι. ὅϑεν αἱ καλ-- 
λισται ταριχεῖαι τῶν ὑείων κρεῶν εἰς τὴν Ῥώμην κα-- 
τακομέξζονται. μεταξὺ μὲν οὖν τοῦ Δίγηρος καὶ τοῦ 90 
"ἥάραρος οἰκεῖ τὸ τῶν “ἰδούων ἔϑνος, πόλιν ἔχον Κα-- 
βυλλῖνον ἐπὶ τῷ Ἄἄραρι καὶ φρούριον Βίβρακτα. οἵ δὲ 
“ΔἜἴδουοι καὶ συγγενεῖς Ῥωμαίων ὠνομάζοντο καὶ πρῶ-- 
τοι τῶν ταύτῃ προσῆλϑον πρὸς τὴν φιλίαν καὶ συμμα-- 
χίαν. πέραν δὲ τοῦ "Ἄραρος οἰκοῦσιν οἵ Σηκοανοί, διά-- 55 
φοροι καὶ τοῖς Ῥωμαίοις ἐκ πολλοῦ γεγονότες καὶ τοῖς 
Αἰδούοις, ὅτι πρὸς Γερμανοὺς προσεχώρουν πολλάκις 
κατὰ τὰς ἐφόδους αὐτῶν τὰς ἐπὶ τὴν Ἰταλίαν. καὶ ἐπε-- 
δείκνυντό γε οὐ τὴν τυχοῦσαν δύναμιν. ἀλλὰ καὶ κοι- 
νωνοῦντες αὐτοῖς ἐποίουν μεγάλους καὶ ἀφιστάμενοι 30 
μικρούς πρὸς δὲ τοὺς Αὐἰδούους καὶ διὰ ταῦτα μέν, 
ἀλλ᾽ ἐπέτεινε τὴν ἔχϑραν ἡ τοῦ ποταμοῦ ἔρις τοῦ δι- 
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είργοντος αὐτούς, ἑκατέρου τοῦ ἔϑνους ἴδιον ἀξιοῦν-- 
τος εἶναι τὸν άραρα καὶ ἑαυτῷ προσήκειν τὰ διαγω-- 
γικὰ τέλη" νυνὶ δ᾽ ὑπὸ τοῖς Ῥωμαίοις ἅπαντ᾽ ἐστί. 

Τὴν δ᾽ ἐπὶ τῷ Ῥήνῳ πρῶτοι τῶν ἁπάντων οἰκοῦ- ὃ 
δσιν Ἐλδήττιοι, παρ᾽ οἷς εἰσιν αἵ πηγαὶ τοῦ ποταμοῦ 
ἐν τῷ ̓ Αδούλᾳ ὄρει. τοῦτο δ᾽ ἐστὶ μέρος τῶν ἄλπεων, 
ὅϑεν καὶ ὁ ̓ ἄδουας εἰς τἀναντία μέρη δεῖ τὰ πρὸς τὴν 
ἐντὸς Κελτικὴν καὶ πληροῖ τὴν Αάριον. λίμνην, πρὸς 
ἡ ἔκτισται τὸ Κῶμον, εἶτ᾽ ἐνθένδε εἰς τὸν Πάδον συμ-- 

10 βάλλει, περὶ ὧν ὕστερον ἐροῦμεν. καὶ ὁ Ῥῆνος δὲ εἰς 
ἕλη μεγάλα καὶ λέμνην ἀναχεῖται μεγάλην, ἧς ἐφά- 0.198 
πτονται καὶ Ῥαιτοὶ καὶ ᾽ϑινδολικοὶ τῶν ᾿4λπείων τινὲς 
καὶ τῶν ὑπεραλπείων. φησὶ δὲ τὸ μῆκος αὐτοῦ στα-- 
δίων ἐξακισχιλίων ᾿Δσίνιος, οὐκ ἔστι δέ' ἀλλ᾽ ἐπ᾿ εὐ- 

18 ϑείας μὲν τοῦ ἡμίσους ὀλίγον ἂν ὑπερβάλλοι, τοῖς δὲ 
σκολιώμασι καὶ χέλιοι προστεθέντες ἱκανῶς ἂν ἔχοιεν" 
καὶ γὰρ ὀξύς ἔστι, διὰ τοῦτο δὲ καὶ δυσγεφύρωτος καὶ 
διὰ πεδίων ὕπτιος φέρεται τὸ λοιπὸν καταβὰς ἀπὸ 

τῶν ὀρῶν πῶς οὖν οἷόν τε μένειν ὀξὺν καὶ βίαιον. εἰ 
20 τῷ ὑπτιασμῷ προσδοίημεν καὶ σκολιότητας πολλὰς καὶ 

μακράς; φησὶ δὲ καὶ δίστομον εἶναι μεμψάμενος τοὺς 
. πλείω λέγοντας ἐγκυκλοῦνται μὲν δή τινα χώραν ταῖς 

᾿ δκολιότησι καὶ οὗτος καὶ ὁ Σηκοάνας, οὐ τοσαύτην 
[δέ]. ἀμφότεροι δὲ ῥέουσιν ἐπὶ τὰς ἄρκτους ἀπὸ τῶν 

96 νοτίων μερῶν" πρόκειται δ᾽ αὐτῶν ἡ Βρεττανική, τοῦ 
μὲν Ῥήνου καὶ ἐγγύϑεν ὥστε καϑορᾶσϑαι τὸ Κάντιον, 
ὅπερ ἐστὶ τὸ ἑῷον ἄκρον τῆς νήσου, τοῦ δὲ Σηκοάνα 
μικρὸν ἀπωτέρω ἐνταῦϑα δὲ καὶ τὸ ναυπήγιον συνε- 
στήσατο Καῖσαρ ὁ ϑεὸς πλέων εἰς τὴν Βρεττανικήν. 

80 τοῦ δὲ Σηκοάνα τὸ πλεόμενον ὑπὸ τῶν ἐκ τοῦ Ἄραρος. 
δεχομένων τὰ φορτία μικρῷ πλέον ἐστὶν ἢ τὸ τοῦ Δίγη-- 
ρος καὶ τὸ τοῦ Γαρούνα" τὸ δὲ ἀπὸ Δουγδούνου μέχρι 
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τοῦ Σηκοάνα χιλίων σταδίων ἐστίν, ἔλαττον δ᾽ ἢ δι-- 
πλάσιον τούτου [τὸ] ἀπὸ τῶν εἰσβολῶν τοῦ Ῥοδανοῦ 
μέχρι “Μουγδούνου. φασὶ δὲ καὶ πολυχρύσους τοὺς 
᾿λϑηττίους, μηδὲν μέντοι ἧττον ἐπὶ λῃστείαν τραπέ-- 
σϑαι τὰς τῶν Κίμβρων εὐπορίας ἰδόντας" ἀφανισϑῆ-- 6 
ναι δ᾽ αὐτῶν τὰ δύο φῦλα τριῶν ὄντων κατὰ στρα-- 
τείας. ὅμως δ᾽ ἐκ τῶν λοιπῶν τὸ τῶν ἐπιγόνων πλῆς-: 
ϑὸς ἐδήλωσεν ὁ πρὸς Καίσαρα τὸν ϑεὸν πόλεμος. ἐν 
ᾧ περὶ τετταράκοντα μυριάδες σωμάτων διεφϑάρη- 
σαν. τοὺς δὲ λοιποὺς σώξεσϑαι μεϑῆκεν εἰς ὀκτακισχι-- 10 
λίους, ὅπως μὴ τοῖς Γερμανοῖς ὁμόροις οὖσιν ἔρημον 
τὴν χώραν ἀφῇ. 

4 Μετὰ δὲ τοὺς Ἐλδηττίους Σηκοανοὶ καὶ Μεδιο--: 
ματρικοὶ κατοικοῦσι τὸν Ῥῆνον. ἐν οἷς ἴδρυται Γερμα-- 
νικὸν ἔϑνος περαιωϑὲν ἐκ τῆς οἰκείας Τρίβοκχοι. ἐν δὲ 16 
τοῖς Σηκοανοῖς ἐστι τὸ ὄρος ὁ Ἰουράσιος. διορίξει δ᾽ 
ἘἘλϑδηττίους καὶ Σηκοανούς. ὑπὲρ οὖν τῶν Ἐλδηττίων 
καὶ τῶν Σηκοανῶν ΔΑἴδουοι καὶ “ίγγονες οἰκοῦσι πρὸς 
δύσιν, ὑπὲρ δὲ τῶν Μεδιοματρικῶν Δεῦκοι καὶ τῶν 
“Διγγόνων τι μέρος. τὰ δὲ μεταξὺ ἔϑνη τοῦ τε Λίγηρος 30 
καὶ τοῦ Σηκοάνα ποταμοῦ τὰ πέραν τοῦ Ῥοδανοῦ τὸ 
καὺ τοῦ ἥραρος παράκειται πρὸς ἄρκτον τοῖς τε΄ 4λλο-- ᾿ 
βριξι καὶ τοῖς περὶ τὸ Δούγδουνον᾽ τούτων δ᾽ ἐπιφα- 
νέστατόν ἐστι τὸ τῶν Δρδέρνων καὶ τὸ τὧν Καρνού- 
τῶν, δι’ ὧν ἀμφοῖν ἐνεχϑ εἰς ὃ Δέγηρ εἰς τὸν ὠκεανὸν 95 
ἔξεισι. δίαρμα δ᾽ ἐστὶν εἰς τὴν Βρεττανικὴν ἀπὸ τῶν 
ποταμῶν τῆς Κελτικῆς εἴκοσι καὶ τριακόσιοι στάδιοι" 

0.194ὑπὸ γὰρ τὴν ἄμπωτιν ἀφ᾽ ἑσπέρας ἀναχϑέντες τῇ ὕστε- 
ραίᾳ περὶ ὀγδόην ὥραν καταίρουσιν εἰς τὴν νῆσον, 
μετὰ δὲ τοὺς Μεδιοματρικοὺς καὶ Τριβόκχους παρου- 30 

7. ροβὶ λοιπῶν : τόπων 
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κοῦσι τὸν Ῥῆνον Τρήδιροι, καϑ᾽ οὖς πεποίηται τὸ 
ξεῦγμα ὑπὸ τῶν Ῥωμαίων νυνὶ τῶν στρατηγούντων 
τὸν Γερμανικὸν πόλεμον. πέραν δὲ ᾧκουν Οὔβιοι 
κατὰ τοῦτον τὸν τόπον, οὗς μετήγαγεν ᾿Δγρίππας 

5 ἑκόντας εἰς τὴν ἐντὸς τοῦ Ῥήνου. Τρησίροις δὲ συνε-- 
χεῖς Νέρϑιοι, καὶ τοῦτο Γερμανικὸν ἔϑνος " τελευταῖοι 

δὲ Μενάπιοι πλησίον τῶν ἐκβολῶν ἐφ᾽ ἑκάτερα τοῦ πο-- 
ταμοῦ κατοικοῦντες ἕλη καὶ δρυμοὺς οὐχ ὑψηλῆς ἀλλὰ 
πυκνῆς ὕλης καὶ ἀκανθώδους. κατὰ τούτους δ᾽ ἴδουν-- 

10 ταῦ Σούγαμβροι Γερμανοί. πάσης δ᾽ ὑπέρκεινται τῆς 
ποταμίας ταύτης οἵ Σόηβοι προσαγορευόμενοι Γερμα- 
ψοὶ καὶ δυνάμει καὶ πλήϑει διαφέροντες τῶν ἄλλων, 
ὑφ᾽ ὧν οἵ ἐξελαυνόμενοι κατέφευγον εἰς τὴν ἐντὸς τοῦ 
Ῥήνου νυνί" καὶ ἄλλοι δὲ κατ᾽ ἄλλους τόπους δυνα-- 

16 στεύουσι καὶ διαδέχονται τὰ ξώπυρα τοῦ πολέμου τῶν 
πρώτων ἀεὶ καταλυομένων. 

Τῶν δὲ Τρηδέρων καὶ Νερδίων Σένονες καὶ ἹῬῆ-- ὅ 
μοι πρὸρ ἑσπέραν οἰκοῦσιν. ἔτι δ᾽ ᾿Δτρεβάτιοι καὶ 
Ἐβούρωνες" τοῖς Μεναπίοις δ᾽ εἰσὶ συνεχεῖς ἐπὶ τῇ 

50 ϑαλάττῃ Μορῖνοι καὶ Βελλοάκοι καὶ ᾿“μβιανοὶ καὶ 
Σουεσσίωνες καὶ Κάλετοι μέχρι τῆς ἐκβολῆς τοῦ Ση- 
κοάνα ποταμοῦ. ἐμφερὴς δ᾽ ἐστὶ τῇ τῶν Μεναπίων 
ἥ τε τῶν Μορίνων καὶ ἡ τῶν 4τρεβατίων καὶ Ἐβουρώ-- 
νῶν" ὕλη γάρ ἐστιν οὐχ ὑψηλῶν δένδρων πολλὴ μὲν 

95 οὐ τοσαύτη δὲ ὅσην οἵ συγγραφεῖς εἰρήκασι, τετρακισ-- 
χιλέων σταδίων, καλοῦσι δ᾽ αὐτὴν ᾿Δρδουένναν" κατὰ 
ὃὲ τὰς πολεμικὰς ἐφόδους συμπλέκοντες τὰς τῶν 9έά-- 
νῶν λύγους βατώδεις οὔσας ἀπέφραττον τὰς παρό-- 
δους. ἔστι δ᾽ ὅπου καὶ σκόλοπας κατέπηττον, αὐτοὶ δὲ 

80 κατέδυνον εἰς τὰ βάϑη πανοίκιοι, νησίδια ἔχοντες ἐν 
τοῖς ἕλεσι" ἐν μὲν οὖν ταῖς ἐπομβρίαις ἀσφαλεῖς τὰς 
καταφυγὰς εἶχον, ἐν δὲ τοῖς αὐχμοῖς ἡλίσκοντο ῥαδίως. 
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νυνὶ δ᾽ ἅπαντες οἵ ἐντὸς Ῥήνου καϑ᾽ ἡσυχίαν ὄντες 
ὑπακούουσι Ῥωμαίων. περὶ δὲ τὸν Σηκοάναν ποτα-- 
μόν εἰσι καὶ οἱ Παρίσιοι, νῆσον ἔχοντες ἐν τῷ ποταμῷ 
καὶ πόλιν Δουκοτοκίαν, καὶ Μέλδοι καὶ “ηξόδιοι, πα-- 
ρωκεανῖται οὗτοι. ἀξιολογώτατον δ᾽ ἐστὶν ἔϑνος τῶν ὃ 
ταύτῃ Ῥῆμοι. καὶ ἡ μητρόπολις αὐτῶν Ζίουρικορτόρα 
μάλιστα συνοικεῖται καὶ δέχεται τοὺς τῶν Ῥωμαίων 
ἡγεμόνας. ᾿ 

Ὰ Μετὰ δὲ τὰ λεχϑέντα ἔϑνη τὰ λοιπὰ Βελγῶν ἐστιν 
ἔϑνη τῶν παρωκεανιτῶν, ὧν δένετοι μέν εἰσιν οἵ ναυ--1ὸ 
μαχήσαντες πρὸς Καίσαρα" ἕτοιμοι γὰρ ἦσαν κωλύειν 
τὸν εἰς τὴν Βρεττανικὴν πλοῦν χρώμενοι τῷ ἐμπορίφ. 
κατεναυμάχησε δὲ ῥαδίως, οὐκ ἐμβόλοις χρώμενος (ἦν 

6.196 γὰρ παχέα τὰ ξύλα) ἀλλ᾽ ἀνέμῳ φερομένων ἐπ᾽ αὐτὸν 
κατέσπων οἱ Ῥωμαῖοι τὰ ἱστία δορυδρεπάνοις" ἦν γὰρ 15 
δκύτινα διὰ τὴν βίαν τῶν ἀνέμων" ἁλύσεις δ᾽ ἔτει-- 
νον ἀντὶ κάλων. πλατύπυγα δὲ ποιοῦσι καὶ ὑψίπρυ-- 
μνα καὶ ὑψόπρωρα διὰ τὰς ἀμπώτεις, δρυΐνης ὕλης ἧς 
ἐστιν εὐπορία᾽ διόπερ οὐ συνάγουσι τὰς ἁρμονίας 
τῶν σανίδων, ἀλλ᾽ ἀραιώματα καταλείπουσι" ταῦτα 30 
δὲ βρύοις διανάττουσι τοῦ μὴ κατὰ τὰς νεωλκίας κα- 
πυροῦσϑαι τὴν ὕλην μὴ νοτιξομένην. τοῦ μὲν βρύου ᾿ 
νοτιωτέρου ὄντος τῇ φύσει, τῆς δὲ δρυὸς ξηρᾶς καὶ 
ἀλιποῦς. τούτους οἶμαι τοὺς ᾿δενέτους οἰκιστὰς εἶναι 
τῶν κατὰ τὸν Αδρίαν" καὶ γὰρ οἵ ἄλλοι πάντες σχεδόν 36 
τι οἵ ἐν τῇ Ἰταλέᾳ Κελτοὶ μετανέστησαν ἐκ τῆς ὑπὲρ 
τῶν Ἄλπεων γῆς, καϑάπερ καὶ οἵ Βόιοι καὶ Σένονες" 
διὰ δὲ τὴν ὁμωνυμίαν Παφλαγόνας φασὶν αὐτούς. 
λέγω δ᾽ οὐκ ἰσχυριξόμενος" ἀρκεῖ γὰρ περὶ τῶν του- 
ούτων τὸ εἰκός. Ὀσίσμιοι δ᾽ εἰσίν, οὖς [Ωσ]τιμίους 80 
ὀνομάξει Πυϑέας, ἐπί τινος προπεπτωκυίας ἱκανῶς 
ἄκρας εἰς τὸν ὠκεανὸν οἰκοῦντες, οὐκ ἐπὶ τοσοῦτον δὲ 
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ἐφ᾽ ὅσον ἐκεῖνὸς φησι καὶ οἵ πιστεύσαντες ἐκείνῳ. τῶν 
ὃὲ μεταξὺ ἐθνῶν τοῦ τε Σηκοάνα καὶ τοῦ Μίγηρος οἵ 
μὲν τοῖς Σηκοανοῖς οἷ δὲ τοῖς ᾿Αρδέρνοις ὁμοροῦσι. 

Τὸ δὲ σύμπαν φύλον, ὃ νῦν Γαλλικόν τε καὶ Γα- 3 
δ λατικὸν καλοῦσιν, ἀρειμάνιόν ἐστι καὶ ϑυμικόν τε καὶ 
ταχὺ πρὸς μάχην, ἄλλως δὲ ἁπλοῦν καὶ οὐ κακόηϑες. 
διὰ δὲ τοῦτο ἐρεϑισϑέντες μὲν ἀϑρόοι συνίασι πρὸς 
τοὺς ἀγῶνας καὶ φανερῶς καὶ οὐ μετὰ περισκέψεως, 

᾿ς ὥστε καὶ δὐμεταχείριστοι γίνονται τοῖς καταστρατη-- 
τ0γεῖν ἐθέλουσι. καὶ γὰρ ὅτε βούλεται καὶ ὅπου καὶ 

ἀφ᾽ ἧς ἔτυχε προφάσεως παροξύνας τις αὐτοὺς ἕτοί- 
μους ἔσχε πρὸς τὸν κίνδυνον, πλὴν βίας καὶ τόλ-- 
μης οὐδὲν ἔχοντας τὸ συναγωνιξόμενον. παραπει-- 
σϑέντες ὃὲ εὐμαρῶς ἐνδιδόασι πρὸς τὸ χρήσιμον, 

16 ὥστε καὶ παιδείας ἄπτεσϑαι καὶ λόγων. τῆς δὲ βίας 
τὸ μὲν ἐκ τῶν σωμάτων ἐστὶ μεγάλων ὄντων, τὸ δ᾽ 
ἐκ τοῦ πλήϑους᾽ συνίασι δὲ κατὰ πλῆϑος ῥαδίως 
διὰ τὸ ἁπλοῦν καὶ αὐϑέκαστον, συναγανακτούντων 
τοῖς ἀδικεῖσθαι δοκοῦσιν ἀεὶ τῶν πλησίον. νυνὶ μὲν 

4οοὖν ἐν εἰρήνη πάντες εἰσὶ δεδουλωμένοι καὶ ξῶντες 
κατὰ τὰ προστάγματα τῶν ἑλόντων αὐτοὺς Ῥωμαίων, 
ἀλλ᾽ ἐκ τῶν παλαιῶν χρόνων τοῦτο λαμβάνομεν περὶ 
αὐτῶν καὶ τῶν μέχρι νῦν συμμενόντων παρὰ τοῖς 
Γερμανοῖς νομίμων. καὶ γὰρ τῇ φύσει καὶ τοῖς πολι-- Ο.196 

46 τεύμασιν ἐμφερεῖς εἰσι καὶ συγγενεῖς ἀλλήλοις οὗτοι, 
δὅμορόν τε οἰκοῦσι χώραν διοριξομένην τῷ Ῥήνῳ πο- 
ταμῷ καὶ παραπλήσια ἔχουσαν τὰ πλεῖστα. ἀρκτικω- 
τέρα δ᾽ ἐστὶν ἡ Γερμανία. κρινομένων τῶν τε νοτίων 
μερῶν πρὸς τὰ νότια καὶ τῶν ἀρκτικῶν πρὸς τὰ ἀρ-- 

30 χτικά. διὰ τοῦτο δὲ καὶ τὰς μεταναστάσεις αὐτῶν ῥα-- 
δίως ὑπάρχειν συμβαίνει, φερομένων ἀγεληδὸν καὶ 
πανστρατιᾷ, μάλλον δὲ καὶ πανοικέων ἐξαιρόντων, 
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ὅταν ὑπ᾽ ἄλλων ἐχβάλλωνται κρειττόνων. οἵ τε Ῥω- 
μαῖοι πολὺ δᾶον τούτους ἐχειρώσαντο ἢ τοὺς Ἴβηρας" 
καὶ γὰρ ἤρξαντο πρότερον καὶ ἐπαύσαντο ὕστερον 

᾿ ἐκείνοις πολεμοῦντες. τούτους δ᾽ ἐν τῷ μεταξὺ χρονῳ 
πάντας κατέλυσαν, τοὺς ἀνὰ μέσον Ῥήνου καὶ τῶν δ 
Πυρηναίων ὀρῶν σύμπαντας. ἀϑρόοι γὰρ καὶ κατὰ 
πλῆϑος ἐμπίπτοντες ἀϑρόοι κατελύοντο, οἵ δ᾽ ἐταμί- 
έυον καὶ κατεκερμάτιξον τοὺς ἀγῶνας, ἄλλοτε ἄλλοι 
καὶ κατ᾽ ἄλλα μέρη λῃστρικῶς πολεμοῦντες. εἰσὶ μὲν 
οὖν μαχηταὶ πάντες τῇ φύσει, κρείττους δ᾽ ἱππόται 10 
ἢ πεζοί, καὶ ἔστι Ῥωμαίοις τῆς ἱππείας ἀρίστη παρὰ 
τούτων. ἀεὶ δὲ οἵ προσβορρότεροι καὶ παρωκεανῖται 
μαχιμώτεροι. 

Τούτων δὲ τοὺς Βέλγας ἀρίστους φασίν. εἰς πεν-- 
τεκαίδεκα ἔϑνη διῃρημένους, τὰ μεταξὺ τοῦ Ῥήνου καὶ 15 
τοῦ “Αίγηρος παροικοῦντα τὸν ὠκεανόν, ὥστε μόνους 
ἀντέχειν πρὸς τὴν τῶν Γερμανῶν ἔφοδον, Κίμβρων 
καὶ Τευτόνων. αὐτῶν δὲ τῶν Βελγὼν Βελλοάκους ἀρί- 
ὅτους φασί, μετὰ δὲ τούτους Σουεσσίωνας. τῆς δὲ πο- 
λυανϑρωπίας σημεῖον" εἰς γὰρ τριάκοντα μυριάδας 50 
ἐξεταξεσϑαί φασι τῶν Βελγῶν πρότερον τῶν δυναμέ- 
νῶν φέρειν ὅπλα. εἴρηται δὲ καὶ τὸ τῶν Ἐλδηττίων 
πλῆϑος καὶ τὸ τῶν ᾿ἀρδέρνων καὶ τὸ τῶν συμμάχων, 
ἐξ ὧν ἡ πολυανθϑρωπία φαίνεται καὶ ὅπερ εἷπον ἡ τῶν 
γυναικῶν ἀρετὴ πρὸς τὸ τέκτειν καὶ ἐκτρέφειν τοὺς 35 
παῖδας. σαγηφοροῦσι δὲ καὶ κομοτροφοῦσι καὶ ἄἀνα-- 
ξυρίσι χρῶνται περιτεταμέναις, ἀντὶ δὲ χιτώνων σχι- 
στοὺς χειριδωτοὺς φέρουσι μέχρι αἰδοίων καὶ γλου-- 
τῶν. ἡ δ᾽ ἐρέα τραχεῖα μὲν ἀκρόμαλλος δέ, ἀφ᾽ ἧς 
τοὺς δασεῖς σάγους ἐξυφαίνουσιν οὗς λαίνας καλοῦ- 80 
σιν" οἵ μέντοι Ῥωμαῖοι καὶ ἐν τοῖς προσβορροτάτοις 
ὑποδιφϑέρους τρέφουσι ποίμνας ἱκανῶς ἀστείας ἐρέας. 
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ὁπλισμὸς δὲ σύμμετρος τοῖς τῶν σωμάτων μεγέϑεσι, 
μάχαιρα μακρὰ παρηρτημένη παρὰ τὸ δεξιὸν πλευρόν, 
καὶ ϑυρεὸς μακρὸς καὶ λόγχαι κατὰ λόγον καὶ μάδαρις, 
πάλτου τι εἶδος. χρῶνται ὃὲ καὶ τόξοις ἔνιοι καὶ σφεν-- 

8 δόμαες᾽" ἔστι δέ τι καὶ γρόάφῳ ἐοικὸς ξύλον, ἐκ χειρὸς 
οὐχ ἐξ ἀγκύλης ἀφιέμενον, τηλεβολώτερον καὶ βέλους, 0.197 
ὦ μάλιστα καὶ πρὸς τὰς τῶν ὀρνέων χρῶνται ϑήρας. 
χαμευνοῦσι δὲ καὶ μέχρι νῦν οἱ πολλοὶ καὶ καϑεξόμε-- 
νοι δειπυοῦσιν ἐν στιβάσι. τροφὴ δὲ πλείστη μετὰ γά-- 

10 λακτος καὶ κρεῶν παντοίων. μάλιστα δὲ τῶν ὑείων 
καὶ νέων καὶ ἁλιστῶν. αἱ δ᾽ ὕες καὶ ἀγραυλοῦσιν ὕψει 
τὸ καὶ ἀλκῇ καὶ τάχει διαφέρουσαι᾽ κίνδυνος γοῦν 
ἐστι τῷ ἀήϑει προσιόντι, ὡσαύτως καὶ λύκῳ. τοὺς δ᾽ 
οἴκους ἐκ σανίδων καὶ γέρρων ἔχουσι μεγάλους ϑολο-- 

15 ειἰδεῖς, ὄροφον πολὺν ἐπιβάλλοντες. οὕτως δ᾽ ἐστὶ δα-- 
ψιλῆ καὶ τὰ ποίμνια καὶ τὰ ὑοφόρβια ὥστε τῶν δάγων 
καὶ τῆς ταριχείας ἀφϑονίαν μὴ τῇ Ῥώμῃ χορηγεῖσϑαι 
μόνον, ἀλλὰ καὶ τοῖς πλείστοις μέρεσι τῆς Ἰταλίας. 
ἀριστοκρατικαὶ δ᾽ ἦσαν αἵ πλείους τῶν πολιτειῶν" ἕνα 

30 δ᾽ ἡγεμόνα ἡροῦντο κατ᾽ ἐνιαυτὸν τὸ παλαιόν, ὡς δ᾽ 
αὕτως εἰς πόλεμον εἷς ὑπὸ τοῦ πλήϑους ἀπεδείκνυτο 
στρατηγός" νυνὶ δὲ προσέχουσι τοῖς τῶν Ῥωμαίων 
προστάγμασι τὸ πλέον. ἴδιον δὲ τὸ ἐν τοῖς συνεδρίοις 
συμβαῖνον" ἐὰν γάρ τις ϑορυβῇ τὸν λέγοντα καὶ ὑπο- 

46 χρούσῃ, προσιὼν ὁ ὑπηρέτης ἐσπασμένος τὸ ξίφος κε-- 
λεύει σιγᾶν μετ᾽ ἀπειλῆς, μὴ παυομένου δέ, καὶ δεύ- 
τερον καὶ τρίτον ποιεῖ τὸ αὐτό, τελευταῖον δὲ ἀφαιρεῖ 
τοῦ σάγου τοσοῦτον ὅδον ἄχρηστον ποιῆσαι τὸ λοιπόν. 
τὸ δὲ περὶ τοὺς ἄνδρας καὶ τὰς γυναῖκας, τὸ διηλλά- 

80 χϑαι τὰ ἔργα ὑπεναντίως τοῖς παρ᾽ ἡμῖν, κοινὸν καὶ 
πρὸς ἄλλους συχνοὺς τῶν βαρβάρων ἐστί. 

Παρὰ πᾶσι δ᾽ ὡς ἐπίπαν τρία φῦλα τῶν τιμωμέ- 4 

Γ 
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νῶν διαφερόντως ἐστί, βάρδυι τε καὶ ᾽δάτεις καὶ δρυΐ- 
δαι" βάρδοι μὲν ὑμνηταὶ καὶ ποιηταί, ᾿δάτεις δὲ ίερο-- 
ποιοὶ καὶ φυσιολόγοι, δρυΐδαι δὲ πρὸς τῇ φυσιολογίᾳ 
καὶ τὴν ἠθικὴν φιλοσοφίαν ἀσκοῦσι" δικαιότατοι δὲ 
ψομίξονται καὶ διὰ τοῦτο πιστεύονται τάς τε ἰδιωτικὰς ὃ 
κρίσεις καὶ τὰς κοινάς, ὥστε καὶ πολέμους διήτων πρό- 
τερον καὶ παραταττεσϑαι μέλλοντας ἔπαυον, τὰς δὲ 
φονικὰς δίκας μάλιστα τούτοις ἐπετέτραπτο δικάξειν. 
ἐν νς ὅταν τε φορὰ τούτων ἧ, φορὰν καὶ τῆς χώρας νο- 
μίξουσιν ὑπάρχειν. ἀφϑάρτους δὲ λέγουσι καὶ οὗτοι 10 
καὶ [οἵ] ἄλλοι τὰς ψυχὰς καὶ τὸν κόσμον. ἐπικρατήσειν 
δέ ποτε καὶ πῦρ καὶ ὕδωρ. 

δ Τῷ δ᾽ ἁπλῷ καὶ ϑυμικῷ πολὺ τὸ ἀνόητον καὶ 
ἀλαξονικὸν πρόσεστι καὶ τὸ φιλόκοσμον" χρυσοφο- 
ροῦσέίτε γάρ, περὶ μὲν τοῖς τραχήλοις στρεπτὰ ἔχοντες 16 
περὶ δὲ τοῖς βραχίοσι καὶ τοῖς καρποῖς ψέλια, καὶ τὰς 

ἐσθῆτας βαπτὰς φοροῦσι καὶ χρυσοπάστους οἵ ἐν ἀξιώ-- 
ματι. ὑπὸ τῆς τοιαύτης δὲ κουφότητος ἀφόρητοι μὲν 
νικῶντες, ἐκπλαγεῖς δ᾽ ἡττηϑέντες ὁρῶνται. πρόσεστι 
δὲ τῇ ἀνοίᾳ καὶ τὸ βάρβαρον καὶ τὸ ἔκφυλον, ὃ τοῖς 30 
προσβόρροις ἔϑνεσι παρακολουϑεῖ πλεῖστον, τὸ ἀπὸ 

Ο.Ιθϑτῆς μάχης ἀπιόντας τὰς κεφαλὰς τῶν πολεμίων ἐξά-- 
πτειν ἐκ τῶν αὐχένων τῶν ἵππων, κομίσαντας δὲ προῦ-- 
πατταλεύειν τοῖς προπυλαίοις. φησὶ γοῦν Ποσειδώνιος 

αὐτὸς ἰδεῖν ταύτην τὴν ϑέαν πολλαχοῦ, καὶ τὸ μὲν 36 
πρῶτον ἀηϑίέζξεσϑαι. μετὰ δὲ ταῦτα φέρειν πράως διὰ 
τὴν συνήϑειαν. τὰς δὲ τῶν ἐνδόξων κεφαλὰς κεδροῦν-- 
τες ἐπεδείκνυον τοῖς ξένοις, καὶ οὐδὲ πρὸς ἰσοστάσιον 
χρυσὸν ἀπολυτροῦν ἠξίουν. καὶ τούτων δ᾽ ἔπαυσαν 
αὐτοὺς Ῥωμαῖοι καὶ τῶν κατὰ τὰς ϑυσίας καὶ μαντείας 80 
ὑπεναντίων τοῖς παρ᾽ ἡμῖν νομίμοις. ἄνϑρωπον γὰρ 
κατεσπειόμένον παίσαντες εἰς νῶτον μαχαίρᾳ ἐμαν- 
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τεύοντο ἐκ τοῦ σφαδασμοῦ. ἔϑυον δὲ οὐκ ἄνευ δρυῖ- 
δῶν. καὶ ἄλλα δὲ ἀνθρωποϑυσιῶν εἴδη λέγεται" καὶ 
γὰρ κατετόξευόν τινας καὶ ἀνεσταύρουν ἐν τοῖς ἱεροῖς 
καὶ κατασκευάσαντες κολοσσὸν χόρτου καὶ ξύλων, ἐμ-- 

5 βαλόντες εἰς τοῦτον βοσκήματα καὶ ϑηρία παντοῖα καὶ 
ἀνθρώπους. ὡλοκαύτουν. 

Ἐν δὲ τῷ ὠκεανῷ φησιν εἶναι νῆσον μικρὰν οὐ 
πάνυ πελαγίαν. προκειμένην τῆς ἐκβολῆς τοῦ “ίγηρος 
ποταμοῦ" οἰκεῖν δὲ ταύτην τὰς τῶν Σαμνιτῶν γυναῖ- 

10 κας. Ζιονύσῳ κατεχομένας καὶ ἱλασκομένας τὸν ϑεὸν 
τοῦτον τελεταῖς τε καὶ ἄλλαις ἱεροποιίαις ἐξηλλαγμέ-- 
ναις. οὐκ ἐπιβαίνειν δὲ ἄνδρα τῆς νήσου, τὰς δὲ γυναῖς- 
κας αὐτὰς πλεούσας κοινωνεῖν τοῖς ἀνδράσι καὶ πάλιν 
ἐπανιέναι. ἔϑος δ᾽ εἶναι κατ᾽ ἐνιαυτὸν ἅπαξ τὸ ἱερὸν 

16 ἀποστεγάξεσϑαι καὶ στεγάξεσϑαι πάλιν αὐθημερὸν 
πρὸ δύσεως, ἑκάστης φορτίον ἐπιφερούσης" ἧς δ᾽ ἂν 
ἐκπέσῃ τὸ φορτίον, διασπᾶσϑαι ταύτην ὑπὸ τῶν ἄλ-- 
λων" φερούσας δὲ τὰ μέρη περὶ τὸ ἱερὸν μετ᾽ εὐασμοῦ 
μὴ παύεσϑαι πρότερον, πρὶν παύσωνται τῆς λύττης" 

40 ἀεὶ δὲ συμβαίνειν ὥστε τινὰ ἐμπίπτειν τὴν τοῦτο πει-- 
σομένην. τοὐτοὺ δ᾽ ἔτι μυϑωδέστερον εἴρηκεν 'ἄρτε-- 
μίδωρος τὸ περὶ τοὺς κόρακας συμβαῖνον. λιμένα γάρ 
τινα τῆς παρωκεανίτιδος ἱστορεῖ δύο κοράκων ἐπονο-- 
μαξόμενον, φαίένεσϑαι δ᾽ ἐν τούτῳ δύο κόρακας τὴν 

90 δεξιὰν πτέρυγα παράλευκον ἔχοντας" τοὺς οὖν περί 

6 

τινων ἀμφισβητοῦντας. ἀφικομένους δεῦρο ἐφ᾽ ὑψη- 
λοῦ τόπου δανίδα ϑέντας ἐπιβάλλειν ψαιστά, ἑκάτερον 
χωρίς" τοὺς δ᾽ ὄρνεις ἐπιπτάντας τὰ μὲν ἐσϑίειν τὰ δὲ 
σκορπίξειν" οὗ δ᾽ ἂν σκορπισϑῇ τὰ ψαιστά, ἐκεῖνον 

80 νικᾶν. ταῦτα μὲν οὖν μυϑωδέστερα λέγει, περὶ δὲ τῆς 
Ζήμητρος καὶ Κόρης πιστότερα, ὅτι φησὶν εἶναι νῆσον 
πρὸς τῇ Βρεττανικῇ, καϑ᾽ ἣν ὅμοια τοῖς ἐν Σαμοϑράκῃ 
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περὶ τὴν “Ζήμητρα καὶ τὴν Κόρην ἱεροποιεῖται. καὶ 
τοῦτο ὁὲ τῶν πιστευομένων ἐστίν, ὅτι ἐν τῇ Κελτικῇ 
φύεται δένδρον ὁ ὅμοιον συκῇ. καρπὸν δ᾽ ἐκφέρει πα- 

6199 ρθαπλήσιον κιοκράνῳ κορινϑιουργεῖ" ἐπιτμηϑ εὶς δ᾽ 

οὗτος ἀφίησιν ὀπὸν ϑανάσιμον πρὸς τὰς ἐπιχρίσεις 6 
τῶν βελῶν. καὶ τοῦτο δὲ τῶν ϑρυλουμένων ἐστίν, ὃ ὅτι 

πάντες Κελτοὶ ἡδόνικοί τέ εἰσι καὶ οὐ νομίξεται παρ᾽ 
αὐτοῖς αἰσχρὸν τὸ τῆς ἀκμῆς ἀφειδεῖν τοὺς νέους. 

Ἔφορος δὲ ὑπερβάλλουσάν τε τῷ μεγέϑει λέγει τὴν 
Κελτικήν, ὥστε ἤσπερ νῦν Ἰβηρίας καλοῦμεν ἐκεένοις 10 

τὰ πλεῖστα προσνέμειν μέχρι Γαδείρων, φιλέλληνας 

τε ἀποφαίνει τοὺς ἀνθρώπρυς. καὶ πολλὰ ἰδίως λέγει 
περὶ αὐτῶν οὐκ ἐοικότα τοῖς νῦν. ἴδιον δὲ καὶ ἐοῦτο᾽ 
ἀσκεῖν γὰρ αὐτοὺς μὴ παχεῖς εἶναι μηδὲ προγάστορας, 
τὸν δ᾽ ὑπερβαλλόμενον τῶν νέων τὸ τῆς ξώνης μέτρον 1ὅ 
ξημιοῦσϑαι. ταῦτα μὲν περὶ τῆς ὑπὲρ τῶν '"Δλπεων 
Κελτικῆς. 

ΠῚ Ἢ δὲ Βρεττανικὴ τρίγωνος μέν ἐστι τῷ σχήματι, 
παραβέβληται δὲ τὸ μέγιστον αὐτῆς πλευρὸν τῇ Κελ-- 
τικῇ, τοῦ μήκους οὔϑ᾽ ὑπερβάλλον οὔτ᾽ ἐλλεῖπον 30 
ἔστι γὰρ ὅσον τετρακισχιλίων καὶ τριακοσίων ἢ τετρα-- 
κοσίων σταδίων ἕκάτερον, τό τε Κελτικὸν τὸ ἀπὸ τῶν 
ἐκβολῶν τοῦ Ῥήνου μέχρι πρὸς τὰ βόρεια τῆς Πυρήνης 
ἄκρα τὰ κατὰ ᾿Ακυιτανίαν, καὶ τὸ ἀπὸ Καντίου τοῦ 
καταντικρὺ τῶν ἐχβολῶν τοῦ Ῥήνου, ξωϑινωτάτου 35 
σημείου τῆς Βρεττανικῆς, μέχρι πρὸς τὸ ἑσπέριον 
ἄκρον τῆς νήσου τὸ κατὰ τὴν ̓ ἀκυιτανίαν καὶ τὴν Πυ- 
ρήνην ἀντικείμενον. τοῦτο μὲν δὴ τοὐλάχιστον διά- 
στημα ἀπὸ τῆς Πυρήνης ἐπὶ τὸν ἹΡῆνον ἐστιν, ἐπεὶ τὸ 
μέγιστον εἴρηται ὅτι καὶ πεντακισχιλίων σταδέων 80 
ἐστίν ἀλλ᾽ εἰκὸς εἶναί τινα σύννευσιν ἐκ τῆς παραλ- 
λήλαυ ϑέσεως τῷ ποταμῷ πρὸς τὸ ὅρος. ἀμφοτέρωϑεν 
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ἐπιστροφῆς τινος γινομένης κατὰ τὰς πρὸς τὸν ὀκεα- 
νὸν ἐσχατιᾶς. 

Τέτταρα δ᾽ ἐστὶ διάρματα,. οἷς χρῶνται συνήθως 3 
ἐπὶ τὴν νῆσον ἐκ τῆς ἠπείρου, τὰ ἀπὸ τῶν ἐκβολῶν 

δ τῶν ποταμῶν, τοῦ τὸ Ῥήνου καὶ τοῦ Σηκοόνα καὶ τοῦ 
ΔΜίγηρος καὶ τοῦ Γαρούνα. τοῖς δ᾽ ἀπὸ τῶν περὶ τὸν 
Ῥῆνον τόπων ἀναγομένοις οὐκ ἀπ᾽ αὐτῶν τῶν ἐκβο- 
λῶν ὁ πλοῦς ἐστιν, ἀλλὰ ἀπὸ τῶν ὁμορούντων τοῖς 
Μεναπίοις Μορένων, παρ᾽ οἷς ἐστὶ καὶ τὸ Ἵτιον, ᾧ 

10 ἐχρήσατο ναυστάϑμῳ Καῖσαρ ὁ ϑεός, διαίρων εἰς τὴν 
νῆσον νύκτωρ δ᾽ ἀνήχϑη, καὶ τῇ ὑστεραίᾳ κατῆρε 
περὶ τετάρτην ὥραν τριακοσίους καὶ εἴκοσι σταδίους 

τοῦ διάπλου τελέσας" κατέλαβε δ᾽ ἐν ἀρούραις τὸν 
σῖτον. ἔστι δ᾽ ἡ πλείστη τῆς νήσου πεδιὰς καὶ κατά-- 

15 δρυμος, πολλὰ δὲ καὶ γεώλοφα τῶν χωρίων ἐστί, φέρει 
δὲ σῖτον καὶ βοσκήματα καὶ χρυσὸν καὶ ἄργυρον καὶ σί- 
δηρον" ταῦτα [τε] δὴ κομίζεται ἐξ αὐτῆς καὶ δέρματα καὶ 
ἀνδράποδα καὶ κύνες εὐφυεῖς πρὸς τὰς κυνηγεσίας 0.300 
Κελτοὶ δὲ καὶ πρὸς τοὺς πολέμους χρῶνται καὶ τούτοις 

40 καὶ τοῖς ἐπιχωρίοις. οἱ δὲ ἄνδρες εὐμηκέστεροι τῶν 
Κελτῶν εἰσι καὶ ἧσσον ξανϑότριχες, χαυνότεροι δὲ 
τοῖς σώμασι. σημεῖον δὲ τοῦ μεγέϑους" ἀντίπαιδας 
γὰρ εἴδομεν ἡμεῖς ἐν Ῥώμῃ τῶν ὑψηλοτάτων αὐτόϑι 
ὑπερέχοντας καὶ ἡμιποδίῳ. βλαιαοὺς δὲ καὶ τάλλα οὐκ 

45 εὐγράμμους τῇ συστάσει. τὰ ̓ δ᾽ ἔϑη τὰ μὲν ὅμοια τοῖς 
Κελτοῖς τὰ δ᾽ ἁπλούστερα καὶ βαρβαρώτερα, ὥστ᾽ 
ἐνίους γάλακτος εὐποροῦντας μη τυροποιεῖν διὰ τὴν 
ἀπειρίαν. ἀπείρους δ᾽ εἶναι καὶ κηπείας καὶ ἄλλων 
γεωργικῶν. δυναστεῖαι δ᾽ εἰσὶ παρ᾽ αὐτοῖς. πρὸς δὲ 

ϑ0τοὺς πολέμους ἀπήναις χρῶνται τὸ πλέον, καϑάπερ 
καὶ τῶν Κελτῶν ἔνιοι. πόλεις δ᾽ αὐτῶν εἰσιν οἵ δρυ-- 
μοί᾽ περιφράξαντες γὰρ δένδρεσι ἜΠΕ Π ἤρο 

Ξ5ΤΆΑΒΟ . 
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εὐρυχωρῆ κύκλον ἐνταῦϑα καὶ αὐτοὶ καλυβοποιοῦνταε 
καὶ τὰ βοσκήματα κατασταϑμεύουσιν οὐ πρὸς πολὺν 
χρόνον. ἔπομβροι δ᾽ εἰσὶν οἵ ἀέρες μᾶλλον ἢ νιφετώ-- 
δεις᾽ ἐν δὲ ταῖς αἰϑρίαις ὁμίχλη κατέχει πολὺν χρόνον, 
ὥστε δι᾿ ἡμέρας ὅλης ἐπὶ τρεῖς μόνον ἢ τέτταρας ὥρας δ 
τὰς περὶ τὴν μεσημβρίαν ὁρᾶσϑαι τὸν ἥλιον. τοῦτο 
δὲ κἀν τοῖς Μορίνοις συμβαίνει καὶ τοῖς Μεναπίοις 
καὶ ὅσοι τούτων πλησιόχωροι. 

8 δὶς δὲ διέβη Καῖσαρ εἰς τὴν νῆσον ὃ θεός, ἐπα- 
νῆλϑε δὲ διὰ ταχέων οὐδὲν μέγα διαπραξάμενος οὐδὲ 10 
προελθὼν ἐπὶ πολὺ τῆς νήδου, διά τε τὰς ἐν τοῖς Κελ-- 
τοῖς γενομένας στάσεις τῶν τε βαρβάρων καὶ τῶν οἵ- 
κδϑίων στρατιωτῶν. καὶ διὰ τὸ πολλὰ τῶν πλοίων ἀπο-- 
λέσϑαι κατὰ τὴν πανσέληνον αὔξησιν λαβουσῶν τῶν 
ἀμπώτεων καὶ τῶν πλημμυρίδων. δύο μέντοι ἢ τρεῖς 15 
νίκας ἐνέκησε τοὺς Βρεττανούς., καίπερ δύο τάγματα 
μόνον περαιώσας τῆς στρατιᾶς, καὶ ἀπήγαγεν ὅμηρά 
τε καὶ ἀνδράποδα καὶ τῆς ἄλλης λείας πλῆϑος. νυνὶ 
μέντοι τῶν δυναστῶν τινες τῶν αὐτόϑι πρεσβεύσεδι 
καὶ θεραπείαις κατασκευασάμενοι τὴν πρὸς Καέσαρα 90 
τὸν Σεβαστὸν φιλίαν. ἀναϑήματά τε ἀνέθηκαν ἐν τῷ 
Καπετωλίῳ καὶ οἰκείαν σχεδόν τι παρεσκεύασαν τοῖς 
Ῥωμαίοις ὅλην τὴν νῆσον τέλη τε οὕπως ὑπομένουσι 
βαρέα τῶν τὸ εἰσαγομένων εἰς τὴν Κελτικὴν ἐκεῖθεν 
καὶ τῶν ἐξαγομένων ἐνθένδε (ταῦτα δ᾽ ἐστὶν ἐλεφάν-- 36 
τινα ψάλια καὶ περιαυχένια καὶ λυγγούρια καὶ ὑαλᾶ 
σκεύη καὶ ἄλλος ῥῶπος τοιοῦτος). ὥστε μηδὲν δεῖν 
φρουρᾶς τῆς νήσου τοὐλάχιστον μὲν γὰρ ἑνὸς ταγ- 
ματος χρῇξοι ἂν καὶ ἱππικοῦ τινος, ὥστε καὶ φόρους 
ἀπάγεσϑαι παρ᾽ αὐτῶν, εἰς ἴσον δὲ καϑίσταιτ᾽ ἂν τὸ 80 

6.501 ἀνάλωμα τῇ στρατιᾷ τοῖς προσφερομένοις χρήμασιν" 
ἀνάγκη γὰρ μειοῦσϑαι τὰ τέλη φόρων ἐπιβαλλομέ- 
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νῶν, ἅμα δὲ καὶ κινδύνους ἀπαντᾶν τινας βίας ἐπα-. 
γομένης. 

Εἰσὶ δὲ καὶ ἄλλαι περὶ τὴν περι νι οὴῃ νῆσοι 4 
μικραί" μεγάλη δ᾽ ἡ Ἰέρνη πρὸς ἄρκτον αὐτῇ παρα-- 

5 βεβλημένη, προμήκης μᾶλλον [ἢ] πλάτος ἔχουσα. περὶ 
ἧς οὐδὲν ἔχομεν λέγειν σαφὲς πλὴν ὅτι ἀγριώτεροι 
τῶν Βρεττανῶν ὑπάρχουσιν οἵ κατοικοῦντες αὐτήν, 
ἀνθϑρωποφαγοι τε ὄντες καὶ πολυφάγοι, τούς τε πατέ- 
ρας τελευτήσαντας κατεσϑέειν ἐν καλῷ τιϑέμενοι καὶ 

10 φανερῶς μίσγεσθαι ταῖς τε ἄλλαις γυναιξὶ καὶ μητράσι 
καὶ ἀδελφαῖς. καὶ ταῦτα δ᾽ οὕτω λέγομεν ὡς οὐκ ἔχον-- 
τες ἀξιοπίστους μάρτυρας καίτοι τό γε τῆς ἀνθρωπο- 
φαγίας καὶ Σκυϑικὸν εἶναι λέγεται, καὶ ἐν ἀνάγκαις 
πολιορκητικαῖς καὶ Κελτοὶ καὶ Ἴβηδες καὶ ἄλλοι πλεί-- 

16 ουὅς ποιῆσαι τοῦτο λέγονται. 
Περὶ δὲ τῆς Θούλης ἔτι μᾶλλον ἀσαφὴς ἡ ἱστορία ὅ 

διὰ τὸν ἐκτοπισμόν᾽ ταύτην γὰρ τῶν ὀνομαζομένων 
ἀρκτικωτάτην τιϑέασιν. ἃ δ᾽ εἴρηκε Πυθέας περί τε 
ταύτης καὶ τῶν ἄλλων τῶν ταύτῃ τόπων ὅτι μὲν πέ- 

90 πλασται. φανερὸν ἐκ τῶν γνωριξομένων χωρίων κα- 

τέψευσται γὰρ αὐτῶν τὰ πλεῖστα. ὥσπερ καὶ πρότερον 
εἴρηται, ὥστε δῆλός ἐστιν ἐψευσμένος μᾶλλον περὶ 
τῶν ἐκτετοπισμένων. πρὸς μέντοι τὰ οὐράνια καὶ τὴν 
“δον ἡδύ κυ, ϑεωρίαν ἱκανῶς δόξει κεχρῆσϑαι τοῖς 

46 πράγμασι. . τοῖς τῇ κατεψυγμένῃ ξώνῃ πληδιαάξουσι 
τὸ τῶν καρπῶν εἶναι τῶν ἡμέρων καὶ ξῴων τῶν μὲν 
ἀφορίαν παντελῆ τῶν δὲ σπάνιν, κέγχρῳ δὲ καὶ 
ἀγρίοις λαχάνοις καὶ καρποῖς καὶ ῥίζαις τρέφεσθαι" 
παρ᾽ οἷς δὲ σῖτος καὶ μέλι γίγνεται. καὶ τὸ πόμα ἐντεῦ--: 

80 ϑὲεν ἔχειν τὸν δὲ σῖτον, ἐπειδὴ τοὺς ἡλίους οὐκ ἔχουσι 
καϑαρούς, ἐν οἴκοις μεγάλοις κόπτουσι. συγκομιδϑέν.-- 

18 
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τῶν δεῦρο τῶν σταχύων" αἵ γὰρ ἅλως ἄχρηστοι γένον-- 
ταὶ διὰ τὸ ἀνήλιον καὶ τοὺς ὄμβρους. 

Θ Μετὰ δὲ τὴν ὑπὲρ τῶν ᾿ἄλπεων Κελτικὴν καὶ τὰ 
ἔϑνη τὰ ἔχοντα τὴν χώραν ταύτην περὶ αὐτῶν τῶν 
"Ἄλπεων λεκτέον καὶ τῶν κατοικούντων αὐτάς. ἔπειτα ὃ 
περὶ τῆς συμπάσης Ἰταλίας. φυλάττουσιν ἐν τῇ γραφῇ 
τὴν αὐτὴν τάξιν ἥνπερ δίδωσιν ἡ τῆς χώρας φύσις. 
ἄρχονται μὲν οὖν αἴ "άλπεις οὐκ ἀπὸ Μονοίκου λιμέ-- 
νος. ὡς εἰρήκασέτινες, ἀλλ᾽ ἀπὸ τῶν αὐτῶν χωρίων 
ἀφ᾽ ὦνπερ καὶ τὰ ᾿Δπέννινα ὄρη κατὰ Γένουαν ἐμπό--10 
ριον Διγύων καὶ τὰ καλούμενα Σαβάτων ὀάδα, ὅπερ 

0.203 ἐστὶ τενάγη" τὸ μὲν γὰρ ᾿Απέννινον ἀπὸ Γενούας, αἵ 
δὲ᾽ ἄλπεις ἀπὸ τῶν Σαβάτων ἔχουσι τὴν ἀρχήν στά- 
διοι δ᾽ εἰσὶ μεταξὺ Γενούας καὶ Σαβάτων διακόσιοι 
πρὸς τοῖς ἑξήκοντα᾽ μετὰ δὲ τριακοσίους πρὸς τοῖς 16 
ἑβδομήκοντα ᾿Αλβίγγαυνόν ἐστι πόλισμα, οἵ δ᾽ ἐνοι-- 
κοῦντες Λίψυες Ἴγγαυνοι καλοῦνται" ἐντεῦϑεν δ᾽ εἰς 
Μονοίκου λιμένα τετρακόσιοι καὶ ὀγδοήκοντα. ἔν τὲ 
τῷ μεταξὺ πόλις εὐμεγέϑης ᾿4λβιον Ἰντεμέλιον καὶ οἵ 
κατοικοῦντες Ἰντεμέλιοι. καὶ δὴ καὶ σημεῖον τέϑενται 30 
τοῦ τὴν ἀρχὴν ἀπὸ τῶν Σαβάτων εἶναι ταῖς "Αλπεσιν 
ἐκ τῶν ὀνομάτων τούτων" τὰ γὰρ "άλπεια καλεῖσθαι 
πρότερον 'Ἄλβια, καϑάπερ καὶ ̓ 4λπεινά. καὶ γὰρ νῦν 
ἔτι τὸ ἐν τοῖς Ἰάποσιν ὄρος ὑψηλὸν συνάπτον πως τῇ 
Ὄκρα καὶ ταῖς ᾿Δλπεσιν᾿ Αλβιον λέγεσϑαι, ὡς ἂν μέχρι 25 
δεῦρο τῶν ΄ἄλπεων ἐκτεταμένων. 

9 Τῶν οὖν Διγύων τῶν μὲν ὄντων Ἰγγαύνων τῶν 
δὲ Ἰντεμελίων,, εἰκότως τὰς ἐποικίας αὐτῶν ἐπὶ τῇ θα-- 

᾿λάττῃ τὴν μὲν ὀνομάξεσϑαι άλβιον Ἰντεμέλιον οἷον 
"Ἄλπειον, τὴν δὲ ἐπιτετμημένως μᾶλλον ᾿4λβίγγαυνον. 80 
Πολύβιος δὲ προστίϑησι τοῖς δυσὶ φύλοις τῶν Διγύων 
τοῖς λεχϑεῖσι τό τε τῶν Ὀξυβίων καὶ τὸ τῶν Ζεκιητῶν. 
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ὅλως δὲ ἡ παραλία αὕτη πᾶσα μέχρι Τυρρηνίας ἐκ 
Μονοίκου λιμένος προσεχής τέ ἐστι καὶ ἀλίμενος πλὴν 
βραχέων ὅρμων καὶ ἀγκυροβολίων. ὑπέρκεινται δὲ οἵ 
τῶν ὀρῶν ἐξαίσιοι κρημνοὶ στενὴν ἀπολείποντες πρὸς 

δ ϑαλάττῃ πάροδον. κατοικοῦσι δὲ Δίγυες ξῶντες ἀπὸ 
ϑρεμμάτων τὸ πλέον καὶ γάλακτος καὶ κριϑένου πό- 
ματος, νεμόμενοι τά τε πρὸς ϑαλάττῃ χωρία καὶ τὸ 
πλέον τὰ ὄρη. ἔχουσι δ᾽ ὕλην ἐνταῦϑα παμπόλλην 
ναυπηγήσιμον καὶ μεγαλόδενδρον, ὥστ᾽ ἐνίων τοῦ πά-- 

10 χους τὴν διάμετρον ὀκτὼ ποδῶν εὐὑρίσκεσϑαι᾽ πολλὰ 
δὲ καὶ τῇ ποικιλίᾳ τῶν ϑυΐνων οὐκ ἔστι χείρω πρὸς τὰς 
τραπεζξοποιίας. ταῦτά τε δὴ κατάγουσιν εἰς τὸ ἐμπό-- 
ριον τὴν Γένοναν καὶ ϑρέμματα καὶ δέρματα καὶ μέλι» 
ἀντιφορτίξζονται δὲ ἔλαιον καὶ οἶνον τὸν ἐκ τῆς Ἰτα- 

16 λέας" ὁ δὲ παρ᾽ αὐτοῖς ὀλίγος ἐστί. πιττίτης αὐστηρός. 
ἐντεῦϑεν δὲ εἰσιν οἱ γίννοι λεγόμενοι ἵπποι τὲ καὶ 
ἡμίονοι, καὶ οἷ λιγυστῖνοί τὲ χιτῶνες καὶ σάγοι" πλεο-- 
νάξει δὲ καὶ τὸ λιγγούριον παρ᾽ αὐτοῖς, ὅ τινες ἤἥλεκ-- 
τρον προσαγορεύουσι. στρατεύονται δ᾽ ἱππεῖς μὲν οὐ 

ϑῃ πάνυ, ὁπλῖται δὲ ἀγαϑοὶ καὶ ἀκροβολισταί" ἀπὸ δὲ 
τοῦ χαλκάσπιδας εἶναι τεκμαέρονταί τινες Ἕλληνας 
αὐτοὺς εἶναι. 

Ὁ δὲ τοῦ Μονοίκου λιμὴν ὄρμος ἐστὶν οὐ μεγά- ὃ 
λαις οὐδὲ πολλαῖς ναυσίν, ἔχων ἱερὸν Ἡρακλέους Μο- 

96 νοίκου καλουμένου ἔοικε δὲ ἀπὸ τοῦ ὀνόματος καὶ 
μέχρι δεῦρο διατείνειν ὁ Μασσαλιωτικὸς παράπλους" 
διέχει δ᾽ ̓ Αντιπόλεως μικρῷ πλείους ἢ διακοσίους στα- 
δέους. τοὐντεῦϑεν δ᾽ ἤδη μέχρι Μασσαλίας καὶ μι-- 0.308 
κρὸν προσωτέρω τὸ τῶν Σαλύων ἔϑνος οἰκεῖ τὰς .41- 

δ0 πεις τὰς ὑπερκειμένας καί τινα τῆς αὐτῆς παραλίας 
ἀναμὶξ τοῖς Ἕλλησι. καλοῦσι δὲ τοὺς Σάλυας οἵ μὲν 
παλαιοὶ τῶν Ἑλλήνων Δίγνας καὶ τὴν χώραν, ἣν ἔχου--: 

π 



278 -- Ζ --- 

σιν οὗ Μασσαλιῶται, Λιγυστικήν, οἱ δ᾽ ὕστερον Κελ-- 
τολίγνας ὀνομάξουσι, καὶ τὴν μέχρι ᾿Αδενίωνος καὶ τοῦ 
Ῥοδανοῦ πεδιάδα τούτοις προσνέμουσιν, ἀφ᾽ ἧς οὐ 
πεξὴν μόνον ἀλλὰ καὶ ἱππικὴν ἔστελλον στρατιάν, εἰς 
δέκα μέρη διῃρημένοι. πρώτους δ᾽ ἐχειρώσαντο Ῥω-- ὃ 
μαῖον τούτους τῶν ὑπεραλπείων Κελτῶν, πολὺν χρό-- 
νον πολεμήσαντες καὶ τούτοις καὶ τοῖς Δίγυσιν. ἀπο-- 

κεκλεικόσι τὰς εἰς τὴν Ἰβηρίαν παρόδους τὰς διὰ τῆς 
παραλίας. καὶ γὰρ καὶ κατὰ γῆν καὶ κατὰ ϑάλατταν 
ἐλήξοντο καὶ τοσοῦτον ἴσχυον ὥστε μόλις στρατοπέδοις 10 
μεγάλοις πορευτὴν εἶναι τὴν ὁδόν. ὀγδοηκοστὸν δ᾽ 
ἔτος πολεμοῦντες διεπράξαντο μόλις ὥστ᾽ ἐπὶ δώδεκα 

σταδίους τὸ πλάτος ἀνεῖσϑαι τὴν ὁδὸν τοῖς ὁδεύουσι 
δημοσία. μετὰ ταῦτα μέντοι κατέλυσαν ἅπαντας καὶ 
διέταξαν αὐτοὶ τὰς πολιτείας, ἐπιστήσαντες φόβον. 16 

Μετὰ δὲ τοὺς Σάλυας ᾿Αλβιεῖς καὶ ᾿4λβίοικοι καὶ 
᾿ϑοκόντιοι νέμονται τὰ προσάρκτια μέρη τῶν ὀρῶν. 
παρατείνουσι δὲ οἱ ϑοκόντιοι μέχρι ᾿4λλοβρίγων, ἔχον- 
τες αὐλῶνας ἐν βάϑει τῆς ὀρεινῆς ἀξιολόγους καὶ οὐ 
χείρους ὧν ἔχουσιν ἐκεῖνοι. “Αλλόβριγες μὲν οὖν καὶ 30 
Μίψυες ὑπὸ τοῖς στρατηγοῖς τάττονται τοῖς ἀφικνου-- 
μένοις εἰς τὴν Ναρβωνῖτιν. ᾿δϑοκόντιοι δέ, καϑάπερ 
τοὺς ᾿ϑόλκας ἔφαμεν τοὺς περὶ Νέμαυσον, τάττονται 
καϑ᾽ αὑτούς. τῶν δὲ μεταξὺ τοῦ ᾽δάρου καὶ τῆς Γε- 
νούας Διψύων οἱ μὲν ἐπὶ τῇ ϑαλάττῃ τοῖς Ἰταλιώταις 35 
εἰσὶν οἱ αὐτοί, ἐπὶ δὲ τοὺς ὀρεινοὺς πέμπεταί τις ὕπαρ-- 
χος τῶν ἱππικῶν ἀνδρῶν, καϑάπερ καὶ ἐπ᾽ ἄλλους τῶν 
τελέως βαρβάρων. 

Μετὰ δὲ ᾿ϑοκοντίους Ἰκόνιοι καὶ Τρικόριοι καὶ 
μετ᾽ αὐτοὺς Μέδουλλοι, οἵπερ τὰς ὑψηλοτάτας ἔχουσι 30 
κορυφάς" τὸ γοῦν ὀρϑιώτατον αὐτῶν ὕψος σταδίων 
ἑκατὸν ἔχειν φασὶ τὴν ἀνάβασιν, κἀνϑένδε πάλιν τὴν 
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ἐπὶ τοὺς ὅρους τοὺς τῆς Ἰταλίας κατάβασιν. ἄνω δ᾽ ἕν 
τισι κοίλοις χωρίοις λίμνη τε συνίσταται μεγάλη καὶ 
πηγαὶ δύο οὐ πολὺ ἄπωϑεν ἀλλήλων, ὧν ἐκ μὲν τῆς 
ἑτέρας εἶσιν ὁ Ζρουεντίας ποταμὸς χαραδρώδης., ὃς 

6 ἐπὶ τὸν Ῥοδανὸν καταράττει, καὶ ὁ Ζουρίας εἰς τάναν-- 
τία" τῷ γὰρ Πάδῳ συμμίσγει κατενεχϑεὶς διὰ Σαλασ-- 
σῶν εἰς τὴν ἐντὸς τῶν "“ἅλπεων Κελτικήν᾽ ἐκ δὲ τῆς ἐτέ- 
ρας πολὺ ταπεινότερος τούτων τῶν χωρίων ἀναδίδω-- 
σιν αὐτὸς ὁ Πάδος πολύς τε καὶ ὀξύς, προϊὼν δὲ γίνε-- 

1οται μείξων καὶ πραότερος᾽ ἐκ πολλῶν γὰρ λαμβάνειο.208 
τὴν αὔξησιν ἐν τοῖς πεδίοις ἤδη γενόμενος καὶ πλατύ-- 
νεται" τῇ οὖν διαχύσει περισπᾷ καὶ ἀμβλύνει τὸν 
ῥοῦν εἰς δὲ τὴν ᾿Αδριατικὴν ϑάλατταν ἐκπέπτει μέ- 
γιότος γενόμενος τῶν κατὰ τὴν Εὐρώπην ποταμῶν 

16 πλὴν τοῦ Ἴστρου. ὑπέρκεινται δ᾽ οἵ ΜΜέδουλλοι μά- 
λιστα τῆς συμβολῆς τοῦ Ἴσαρος πρὸς τὸν Ῥοδανόν. 

Ἐπὶ δὲ ϑάτερα μέρη τὰ πρὸς τὴν Ἰταλίαν κεκλι-- 6 
μένα τῆς λεχϑείσης ὀρεινῆς Ταυρῖνοί τε οἰκοῦσι Δι-- 
γυστικὸν ἔϑνος καὶ ἄλλοι Μίγυες. τούτων δ᾽ ἐστὶ καὶ 

90 ἡ τοῦ Ζίόννου λεγομένη γῆ καὶ ἡ τοῦ Κοττίου. μετὰ 
δὲ τούτους καὶ τὸν Πάδον Σαλασσοί: ὑπὲρ δὲ τούτων 
ἐν ταῖς κορυφαῖς Κέντρωνες καὶ Κατόριγες καὶ δϑάρα-- 
γροι καὶ Ναντουᾶται καὶ ἡ “ημέννα λίμνη, δι᾽ ἧς ὁ 
Ῥοδανὸς φέρεται, καὶ ἡ πηγὴ τοῦ ποταμοῦ. οὐκ ἄπω- 

96 ϑὲν δὲ τούτων οὐδὲ τοῦ Ῥήνου αἵ πηγαί, οὐδ᾽ ὁ 4δού- 
λας τὸ ὄρος, ἐξ οὗ ῥεῖ καὶ ὁ Ῥῆνος ἐπὶ τὰς ἄρκτους καὶ 
ὁ ̓ Αδούας εἰς τἀναντία ἐμβάλλων εἰς τὴν Μάριον λίέ- 
μνὴν τὴν πρὸς τῷ Κώμῳ. ὑπέρκεινται δὲ τοῦ Κώμου 
πρὸς τῇ δίξῃ τῶν Ἄλπεων ἱδρυμένου τῇ μὲν Ῥαιτοὶ καὶ 

80 ϑέννωνες ἐπὶ τὴν ἕξω κεκλιμένοι, τῇ δὲ Δηπόντιοι καὶ 
Τριδεντῖνοι καὶ Στόνοι καὶ ἄλλα πλείω μικρὰ ἔϑνη 
κατέχοντα τὴν Ἰταλίαν ἐν τοῖς πρόσϑεν χρόνοις λῃ- 
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στρικὰ καὶ ἄπορα᾽ νυνὶ δὲ τὰ μὲν ἐξέφϑαρται τὰ δ᾽ 
ἡμέρωται τελέως. ὥστε τὰς δι᾽ αὐτῶν ὑπερβολας τοῦ 
ὄρους πρότερον οὔσας ὀλίγας καὶ δυσπεράτους νυνὶ 
πολλαχόϑεν εἶναι καὶ ἀσφαλεῖς ἀπὸ τῶν ἀνθρώπων καὶ 
εὐβάτους, ὡς ἔνεστι, διὰ τὴν κατασκευήν. προδέϑηκε 5 
γὰρ ὁ Σεβαστὸς Καῖσαρ τῇ καταλύσει τῶν λῃστῶν τὴν 
κατασκευὴν τῶν ὁδῶν ὅσην οἷον τ᾽ ἦν" οὐ γὰρ δυνα- 
τὸν πανταχοῦ βιάδασϑαι τὴν φύσιν διὰ πετρῶν καὶ 
κρημνῶν ἐξαισίων, τῶν μὲν ὑπερκειμένων τῆς ὁδοῦ 
τῶν δ᾽ ὑποπιπτόντων, ὥστε καὶ μικρὸν ἐκβᾶσιν ἄφυ- 10 
(τον εἶναι τὸν κίνδυνον, εἰς φάραγγας ἀβύσσους τοῦ 
πτώματος ὄντος. οὕτω δέ ἐστι στενὴ κατά τι αὐτοῦ ἡ 
ὁδὸς ὥστ᾽ ἵλιγγον φέρειν τοῖς πεξῇ βαδίξουσι καὶ αὐ-- 
τοῖς καὶ ὑποξυγίοις τοῖς ἀήϑεσε" τὰ δ᾽ ἐπιχώρια κομί- 
ξει τοὺς φόρτους ἀσφαλῶς. οὔτ᾽ οὖν ταῦτα ἰάσιμα 15 
οὔϑ᾽ αἱ κατολισϑάνουσαι πλάκες τῶν κρυστάλλων 
ἄνωϑεν ἐξαίσιοι, συνοδίαν ὅλην ἀπολαμβάνειν δυνά- 
μεναι καὶ συνεξωϑεῖν εἰς τὰς ὑποπιπτούσας φάραγγας. 
πολλαὶ γὰρ ἀλλήλαις ἐπέκεινται πλάκες, πάγων ἐπὶ 
πάγοις γενομένων τῆς χιόνος κρυσταλλωδῶν καὶ τῶν 20 
ἐπιπολῆς ἀεὶ ῥαδίως ἀπολυομένων ἀπὸ τῶν ἐντὸς 
πρὶν διαλυϑῆναι τελέως ἐν τοῖς ἡλίοις. 

Ἡ δὲ τῶν Σαλάσσώῶν πολλὴ μέν ἐστιν ἐν αὐλῶνι 
βαϑεῖ τῶν ὀρῶν ἀμφοτέρωϑεν κλειόντων τὸ χωρίον, 
μέρος δέ τι αὐτῶν ἀνατείνει καὶ πρὸς τὰς ὑπερκειμέ-- 35 
νας κορυφᾶς. τοῖς οὖν ἐκ τῆς Ἰταλίας ὑπερτιθεῖσι τὰ 
ὅρη διὰ τοῦ λεχϑέντος αὐλῶνός ἐστιν ἡ ὁδός. εἶτα 
σχίξεται δίχα" καὶ ἡ μὲν διὰ τοῦ Ποινένου λεγομένου 
φέρεται ξεύγεσιν οὐ βατὴ κατὰ τὰ ἄκρα τῶν" Ἄλπεων, 
ἡ δὲ διὰ Κεντρώνων δυσμικωτέρα. ἔχει δὲ καὶ χρυσεῖα 80 
ἡ τῶν Σαλασσῶν, ἃ κατεῖχον ἰσχύοντες οὗ Σαλασσοὶ 
πρότερον, καθάπερ καὶ τῶν παρόδων ἦσαν κύριοι. 

Ο.206 
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προσελάμβανε ὃὲ πλεῖστον εἰς τὴν μεταλλείαν αὐτοῖς 

0 ΖΔουρίας ποταμὸς εἰς τὰ χρυσοπλύσια, διόπερ ἐπὶ 
πολλοὺς τόπους σχίξζοντες εἰς τὰς ἐξοχετείας τὸ ὕδωρ 

το κοινὸν ῥεῖϑρον ἐξεκένουν. τοῦτο δ᾽ ἐκείνοις μὲν 
ὁ συνέφερε πρὸς τὴν τοῦ χρυσοῦ ϑήραν, τοὺς δὲ γεωρ-- 
γοῦντας τὰ ὑπ᾽ αὐτοῖς πεδία τῆς ἀρδείας στερομένους 
ἐλύπει, τοῦ ποταμοῦ δυναμένου ποτίζειν τὴν χώραν 
διὰ τὸ ὑπερδέξιον ἔχειν τὸ ῥδεῖϑρον. ἐκ δὲ ταύτης τῆς 
αἰτίας πόλεμοι συνεχεῖς ἦσαν πρὸς ἀλλήλους ἀμφοτέ- 

10 φοις τοῖς ἔϑνεσι. κρατησάντων δὲ Ῥωμαίων τῶν μὲν 
χρυσουργείων ἐξέπεσον καὶ τῆς χώρας οἱ Σαλασσοί, 
τὰ δ᾽ ὄρη κατέχοντες ἀκμὴν τὸ ὕδωρ ἐπώλουν τοῖς δη-- 
μοσιώναις τοῖς ἐργολαβήσασι τὰ χρυσεῖα" καὶ πρὸς 
τούτους δ᾽ ἦσαν ἀεὶ διαφοραὶ διὰ τὴν πλεονεξίαν τῶν 

16 δημοσιωνῶν. οὕτω δὲ συνέβαινε τοὺς στρατηγιῶντας 
ἀεὶ τῶν Ῥωμαίων καὶ πεμπομένους ἐπὶ τοὺς τόπους 
εὐπορεῖν προφάσεων ἀφ᾽ ὧν πολεμήσουσι. μέχρι μὲν 
δὴ τῶν νεωστὶ χρόνων τοτὲ μὲν πολεμούμενοι τοτὲ δὲ 
καταλυόμενοι τὸν πρὸς τοὺς Ῥωμαίους πόλεμον ἴσχυον 

90 ὅμως: καὶ πολλὰ κατέβλαπτον τοὺς δι᾽ αὐτῶν ὑπερ- 
βάλλοντας τὰ ὄρη κατὰ τὸ λῃστρικὸν ἔϑος᾽ οἵ γε καὶ 
Ζέκιμον Βροῦτον φυγόντα ἐκ Μουτένης ἐπράξαντο 
δραχμὴν κατ᾽ ἄνδρα- Μεσσάλας δὲ πλησίον αὐτῶν 
χειμαδεύων τιμὴν ξύλων κατέβαλε τῶν τὲ καυσίμων 

95 καὶ τῶν πτελεΐνων ἀκοντισμάτων τῶν γυμναστικῶν. 
ἐσύλησαν δέ ποτε καὶ χρήματα Καίσαρος οἷ ἄνδρες 
οὗτοι καὶ ἐπέβαλον κρημνοὺς στρατοπέδοις. πρόφασιν 
ὡς ὁδοποιοῦντες ἢ γεφυροῦντες ποταμούς. ὕστερον 
μέντοι κατεστρέψατο αὐτοὺς ἄρδην ὁ Σεβαστὸς καὶ 

80 πάντας ἐλαφυροπώλησε. κομισϑέντας εἰς Ἐπορεδίέαν 
Ῥωμαίων ἀποικίαν, ἣν συνῴκισαν μὲν φρουρὰν εἶναι 
βουλόμενοι τοῖς Σαλασδοῖς, ὀλίγον δ᾽ ἀντέχειν ἐδύ- 
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ναντο οἱ αὐτόϑι, ἕως ἠφανίσθη τὸ ἔϑνος. τῶν μὲν 
οὖν ἄλλων σωμάτων τρεῖς μυριάδες ἐξητάσϑησαν ἐπὶ 

Οοδ τοῖς ἑξακισχιλίοις, τῶν δὲ μαχίμων ἀνδρῶν ὀκτακισ- 
χίλιοι" πάντας δ᾽ ἐπώλησε Τερέντιος ϑάρρων ὑπὸ 
δόρυ καταστρεψάμενορ αὐτοὺς στρατηγός : τρισχιλίους 6 
δὲ Ῥωμαίων πέμψας ᾧκισε τὴν πόλιν “ἀὐγοῦσταν ὁ 
Καῖσαρ, ἐν ῳ ὗ ἐστρατοπέδευσε χωρίῳ ὁ ὁ δάρρων, καὶ 
νῦν εἰρήνην ἄγει πᾶσα ἡ Ἐληδυχθροι μέχρι τῶν 
ἄκρων ὑπερβολῶν τοῦ ὄρους. 

8 Ἑξῆς δὲ τὰ πρὸς ἕξω μέρη τῶν ὀρῶν καὶ τὰ ἐπιστρέ- 10 
φοντα πρὸς νότον Ῥαιτοὶ καὶ ϑινδολικοὶ κατέχουσι 
συνάπτοντες ᾿Ελϑηττίοις καὶ Βοΐοις" ἐπέκεινται γὰρ 
τοῖς ἐκείνων πεδίοις. οἵ μὲν οὖν Ῥαιτοὶ μέχρι τῆς Ἰτα- 
λίας καϑήκουσι τῆς ὑπὲρ Οὐήρωνος καὶ Κώμου. καὶ ὃ 
γε Ῥαιτικὸς οἶνος τῶν ἐν τοῖς Ἰταλικοῖς ἐπαινουμένων 18 
οὐκ ἀπολείπεσθαι δοκῶν ἐν. ταῖς τούτων ὑπωρείαις 

γίνεται" διατείνουσι δὲ καὶ μέχρι τῶν χωρίων δι᾽ ὧν 
ὃ Ῥῆνος φέρεται" τούτου δ᾽ εἰσὶ τοῦ φύλου καὶ 4η- 
πόντιοι καὶ Καμοῦνοι. οἵ δὲ ᾿ϑινδολικοὶ καὶ Νωρικοὶ 
τὴν ἐκτὸς παρώρειαν κατέχουσι τὸ πλέον μετὰ Βρεύ-- 30 
νῶν καὶ Γεναύνων, ἤδη τούτων Ἰλλυριῶν. ἅπαντες 
δ᾽ οὗτοι καὶ τῆς Ἰταλίας τὰ γειτονεύοντα μέρη κατέ- 
τρεχον ἀεὶ καὶ τῆς Ἐλϑηττίων καὶ Σηκοανῶν καὶ Βοΐων 
καὶ Γερμανῶν. ἰταμώτατοι δὲ τῶν μὲν θινδολικῶν 
ἐξητάξοντο ΛΔικάττιοι καὶ Κλαυτηνάτιοι καὶ ϑέννω- 55 
νδς,) τῶν δὲ αιτῶν Ῥουκάντιοι καὶ Κωτουάντιοι. καὶ 
οἱ Ἐστέωνες δὲ τῶν ϑινδολικῶν εἰσὶ καὶ Βριγάντιοι, 
καὶ πόλεις αὐτῶν Βριγάντιον καὶ Καμβόδουνον καὶ ἡ 
τῶν Δικαττίων ὥσπερ ἀκρόπολις ΖΙαμασία. τῆς δὲ 
πρὸς τοὺς Ἰταλιώτας τῶν λῃστῶν τούτων χαλεπότητος 80 
λέγεταί τι τοιοῦτον ὡς. ἐπειδὰν ἔλωσι κώμην ἢ πόλιν 
οὐ μόνον ἡβηδὸν ἀνδροφονοῦντας, ἀλλὰ καὶ μέχρι τῶν 
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νηπίων προϊόντας τῶν ἀρρένων, καὶ μηδ᾽ ἐνταῦϑα 
παυομένους, ἀλλὰ καὶ τὰς ἐγκύους γυναῖκας κτεένον-- 
τας ὅσας φαῖεν οἱ μάντεις ἀρρενοκυεῖν. 

Μετὰ δὲ τούτους οἱ ἐγγὺς ἤδη τοῦ ᾿“δριατικοῦ 9 
8 μυχοῦ καὶ τῶν κατὰ ᾿Δκυληίαν τόπων οἰκοῦσι, Νωρι- 
κῶν τέ τινες καὶ Κάρνοι" τῶν δὲ ΝΝιωρικῶν εἰσι καὶ οἵ 
Ταυρίσκοι. πάντας δ᾽ ἔπαυσε τῶν ἀνέδην καταδρομῶν 
Τιβέριος καὶ ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ “Ιροῦσος ϑερείᾳ μιᾷ, 
ὥστ᾽ ἤδη τρίτον καὶ τριακοστὸν ἔτος ἐστὶν ἐξ οὗ καϑ᾽ 

10 ἡσυχίαν ὄντες ἀπευτακτοῦσι τοὺς φόρους. κατὰ πᾶ- 
σαν δὲ τὴν τῶν 'ἄλπεων ὀρεινὴν ἔστι μὲν καὶ γεώλοφα 
χωρία καλῶς γεωργεῖσϑαι δυνάμενα καὶ αὐλῶνες εὖ 
συνεχτισμένοι, τὸ μέντοι πλέον καὶ μάλιστα περὶ τὰς 
κορυφάς, περὶ ὃ δὴ καὶ συνίσταντο οἵ λῃσταί, λυπρὸν 

.16 καὶ ἄκαρπον διά τε τὰς πάχνας καὶ τὴν τραχύτητα τῆς 
γῆς. κατὰ σπάνιν οὖν τροφῆς τε καὶ ἄλλων ἐφείδοντο 
ἔσϑ᾽ ὅτε τῶν ἐν τοῖς πεδίοις. ἵν᾽ ἔχοιεν χορηγούς " ἀν-Ο.207 
τεδίδοσαν δὲ ῥητίνην πίτταν δᾷδα κηρὸν τυρὸν μέλι" 
τούτων γὰρ εὐπόρουν. ὑπέρκειται δὲ τῶν Κάρνων τὸ 

“ο᾽Ἄπέννινον ὄρος, λίμνην ἔχον ἐξιεῖσαν εἰς τὸν ̓ 4τησῖ- 
νον ποταμόν. ὃς παραλαβὼν "Ἄταγιν ἄλλον ποταμὸν 
εἰς τὸν ᾿ἀδρίαν ἐκβάλλει. ἐκ δὲ τῆς αὐτῆς λίμνης καὶ 
ἄλλος ποταμὸς εἰς τὸν Ἴστρον ῥεῖ, καλούμενος Ἰσάρας. 

καὶ γὰρ ὁ Ἴστρος τὰς ἀρχὰς ἀπὸ τούτων λαμβάνει τῶν 
45 ὁρῶν πολυσχιδῶν ὄντων καὶ πολυκεφάλων. μέχρι μὲν 

γὰρ δεῦρο ἀπὸ τῆς Διγυστικῆς συνεχῆ τὰ ὑψηλὰ τῶν 
"Ἄλπεων διέτεινε καὶ ἑνὸς ὄρους φαντασίαν παρεῖχεν, 
εἶτ᾽ ἀνεϑέντα καὶ ταπεινωϑέντα ἐξαίρεται πάλιν εἰς 
πλείω μέρη καὶ πλείους κορυφάς. πρώτη δ᾽ ἐστὶ τού- 

80 τῶν ἡ τοῦ Ῥήνου πέραν καὶ τῆς λίμνης κεκλιμένη πρὸς 
ξω δάχις μετρίως ὑψηλή, ὅπου αἵ τοῦ Ἴστρου πηγαὶ 
πλησίον Σοήβων καὶ τοῦ Ἑρκυνίου δρυμοῦ" ἄλλαι δ᾽ 
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χρυσίον εὐωνότερον γενέσϑαι τῷ τρίτῳ μέρει καϑ'᾽ 
ὅλην τὴν Ἰταλίαν, αἰσϑομένους δὲ τοὺς Ταυρίόσκους 
μονοπωλεῖν ἐκβαλόντας τοὺς συνεργαζομένους. ἀλλὰ 
νῦν ἅπαντα τὰ χρυσεῖα ὑπὸ Ῥωμαίοις ἐστί. κἀνταῦθα 
δ᾽, ὥσπερ κατὰ τὴν Ἰβηρίαν, φέρουσιν οἵ ποταμοὶ χρυ-- ὃ 
σοῦ ψῆγμα πρὸς τῷ ὀρυκτῷ,, οὐ μέντοι τοσοῦτον. ὁ δ᾽ 
αὐτὸς ἀνὴρ περὶ τοῦ μεγέϑους τῶν ᾿άλπεων καὶ τοῦ 
ὕψους λέγων παραβάλλει τὰ ἐν τοῖς Ἕλλησιν ὄρη τὰ 
μέγιστα, τὸ Ταὔγετον τὸ Δύκαιον Παρνασσὸν Ὄλυμ- 
πον Πήλιον Ὄσσαν, ἐν δὲ Θράκῃ “ἷμον Ῥοδόπην 10 

0.209 Ζουνακα᾽ καί φησιν ὅτι τούτων μὲν ἕκαστον μικροῦ 
δεῖν αὐϑημερὸν εὐξώνοις ἀναβῆναι δυνατόν, αὐϑη- 
μερὸν δὲ καὶ περιελθεῖν, τὰς δ᾽ "Ἄλπεις οὐδ᾽ ἂν πεμ-- 
πταῖος ἀναβαίη τίς᾽ τὸ δὲ μῆκός ἐστι δισχιλίων καὶ 
διακοσίων σταδίων τὸ παρῆκον παρὰ τὰ πεδία. τέττα-- 15 
ρας δ᾽ ὑπερβάσεις ὀνομάξει μόνον" διὰ Λιγύων μὲν 
τὴν ἔγγιστα τῷ Τυρρηνικῷ πελάγει, εἶτα τὴν διὰ Ταυ-- 
ρίνων ἣν ̓ ἀννίβας διῆλθεν. εἶτα τὴν διὰ Σαλασσῶν, 
τετάρτην δὲ τὴν διὰ Ῥαιτῶν, ἁπάσας κρημνώδεις. λέ- 
ἱνας δὲ εἶναί φησιν ἐν τοῖς ὄρεσι πλείους μέν, τρεῖς δὲ 30 
μεγάλας. ὧν ἡ μὲν Βήνακος ἔχει μῆκος πεντακοσίων 
σταδίων, πλάτος δὲ [ἑκατὸν] τριάκοντα, ἐκρεῖ δὲ ποτα-- 
μὸς Μίγκιος" ἡ δ᾽ ἑξῆς Μάριος τετρακοσίων, πλάτος 
ὃξ στενωτέρα τῆς πρότερον, ἐξίησι δὲ ποταμὸν τὸν 
᾿Αδούαν" τρέτη δὲ ᾿θερβανὸς μῆκος ἐγγὺς τριακοσίων 35 
σταδίων. πλάτος δὲ τριάκοντα. ποταμὸν δὲ ἐξίησι μέ- 
γαν Τικῖνον᾽" πάντες δ᾽ εἰς τὸν Πάδον συρρέουσι. το-- 
σαῦτα καὶ περὶ τῶν ὁρῶν ἔχομεν λέγειν τῶν ᾿4λπεινῶν. 
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Μετὰ δὲ τὴν ὑπώρειαν τῶν ἅλπεων ἀρχὴ τῆς νῦν 
Ἰταλίας. οἷ γὰρ παλαιοὶ τὴν Οἰνωτρίαν ἐκάλουν Ἰτα-- 

6 λίαν ἀπὸ τυῦ Σικελικοῦ πορϑμοῦ μέχρι τοῦ Ταραντί- 
γου κόλπου καὶ τοῦ Ποσειδωνιάτου διήκουσαν. ἐπι-- 
κρατῆσαν δὲ τοὔνομα καὶ μέχρι τῆς ὑπωρείας τῶν 4λ- 
πεῶν προὔβη. προσέλαβε δὲ καὶ τῆς Αιψυστικῆς τὰ 
μέχρι ϑάρου ποταμοῦ καὶ τῆς ταύτῃ ϑαλάττης ἀπὸ τῶν 

ιο0 ὁρέων τῶν Τυρρηνικῶν καὶ τῆς Ἰστρίας μέχρι Πόλας. 
εἴκάσαι δ᾽ ἄν τις εὐτυχήδσαντας τοὺς πρώτους ὀνομα-- 0.310 
σϑέντας Ἰταλοὺς μεταδοῦναι καὶ τοῖς πλησιοχώροις, 
εἶθ᾽ οὕτως ἐπίδοσιν λαβεῖν μέχριτῆς Ῥωμαίων ἐπικρα-- 
ἐείας. ὀψὲ δέ ποτε, ἀφ᾽ οὗ μετέδοσαν Ρωμαῖοι τοῖς 

15 Ἰταλιώταις τὴν ἰσοπολιτείαν. ἔδοξε καὶ τοῖς ἐντὸς .41λ-- 
πεῶν Γαλάταις καὶ Ἑ νετοῖς τὴν αὐτὴν ἀπονεῖμαι τι- 
μήν, προσαγορεῦσαι ὃὲ καὶ Ἰταλιώτας πάντας καὶ Ῥω-- 
μαίους, ἀποικίας τε πολλὰς στεῖλαι, τὰς μὲν πρότερον 
τὰς δ᾽ ὕστερον, ὧν οὐ ῥίδιον εἰπεῖν ἀμείνους δτέρας. 

90 Ἑνὶ μὲν οὖν σχήματι σύμπασαν τὴν νῦν Ἰταλίαν 3 

οὐ ῥάδιον περιλαβεῖν γεωμετρικῶς, καίτοι φασὶν ἄκραν 
εἷναι τρίγωνον ἐκκειμένην πρὸς νότον καὶ χειμερινὰς 
ἀνατολάς, κορυφουμένην δὲ πρὸς τῷ Σιυκελικῷ πορϑ-- 
μῳῷ,, βάσιν δ᾽ ἔχουσαν τὰς "Ἄλπεις - [συγχωρῆσαι μὲν 

φδούν δεῖ τὴν βάσιν.) συγχωρῆσαι δὲ καὶ τῶν πλευρῶν 

μέαν τὴν ἐπὶ τὸν πορϑμὸν τελευτῶσαν, κλυξομένην δὲ 
ὑπὸ τοῦ Τυρρηνικοῦ πελάγους. τρίγωνον δὲ ἰδίως τὸ 
εὐθύγραμμον καλεῖται σχῆμα " ἐνταῦϑα δὲ καὶ ἡ βάσις 
καὶ ἡ πλευρὰ περιφερεῖς εἰσιν, ὥστε. εἴ φημι δεῖν 

80 συγχωρεῖν, περιφερογράμμου δχήματος ϑετέον καὶ 
τὴν βάσιν καὶ τὴν πλευράν, συγχωρητέον δὲ καὶ τὴν 
λόξωσιν ταύτης τῆς πλευρᾶς τὴν ἐπὶ τὰς ἀνατολάς, 
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τἄλλα δ᾽ οὐχ ἱκανὼς εἰρήκασιν, ὑποϑέμενοι μίαν πλευ-- 
ρὰν ἀπὸ τοῦ μυχοῦ τοῦ ᾿Αδρίου μέχρι τοῦ πορϑμοῦ. 
πλευρὰν γὰρ λέγομεν τὴν ἀγώνιον γραμμήν, ἀγώ-- 
νιος δ᾽ ἐστὶν ὅταν ἢ μὴ συννεύῃ πρὸς ἄλληλα τὰ μέρη 
ἢ μὴ ἐπὶ πολύ. ἡ δὲ ἀπὸ ᾿Δριμίνου ἐπὶ τὴν ἄκραν τὴν ὅ 
Ἰαπυγίαν καὶ ἡ ἀπὸ τοῦ πορϑμοῦ ἐπὶ τὴν αὐτὴν ἄκραν 
πάμπολύ τι συννεύουσιν. ὁμοίως δ᾽ ἔχειν οἴομαι καὶ 
τὴν ἀπὸ τοῦ μυχοῦ τοῦ ᾿Αδρίου καὶ τὴν ἀπὸ τῆς Ἰαπυ-- 
ίας᾽ συμπίπτουσαι γὰρ ἐπὶ τοὺς περὶ ᾿Δρίμινον καὶ 

Ῥάδενναν τόπους γωνίαν ποιοῦσιν, εἰ δὲ μὴ γωνίαν, 10 
περιφέρειάν γε ἀξιόλογον" ὥστ᾽, εἰ ἄρα, τοῦτ᾽ ἂν εἴη 
μία πλευρὰ ὁ παράπλους ὁ ἀπὸ τοῦ μυχοῦ ἐπὶ τὴν Ἰα-- 
πυγίαν, οὐκ εὐθεῖα" τὸ δὲ λοιπὸν τὸ ἐνθένδε ἐπὶ τὸν 
πορϑμὸν ἄλλην ἂν ὑπογράφοι πλευράν, οὐδὲ ταύτην 
εὐθεῖαν. οὕτω δὲ τετράπλευρον μᾶλλον ἢ τρίπλευρον 16 
φαίη τις ἂν τὸ σχῆμα, τρίγωνον δ᾽ οὐδοπωσοῦν, πλὴν 
εἰ καταχρώμενος. βέλτιον δ᾽ ὁμολογεῖν, ὅτι τῶν ἀγε-- 
ὠμετρήτων σχημάτων [οὐχ] δὐπερίγραφος ἡ ἀπόδοσις. 

8 Κατὰ μέρος δ᾽ οὕτως εἰπεῖν δυνατόν, ὅτι τῶν 
μὲν Δλπεων περιφερὴς ἡ ὑπώρεια ἐστι καὶ κολπώ-- 30 
δης, τὰ κοῖλα ἔχουσα ἐστραμμένα πρὸς τὴν Ἰταλίαν" 
τοῦ δὲ κόλπον τὰ μὲν μέδα πρὸς τοῖς Σαλασσοῖς ἐστί, 

ΟΔΙτὰ δ᾽ ἄκρα ἐπιστροφὴν λαμβάνει, τὰ μὲν μέχρι τῆς 
Ὄχκρας καὶ τοῦ μυχοῦ τοῦ κατὰ τὸν ᾿ἀδρίαν, τὰ δ᾽ εἰς 
τὴν Διγυστικὴν παραλίαν μέχρι Γενούας τοῦ τῶν 35 
Διγύων ἐμπορίου, ὅπου τὰ ᾿Ἁπέννινα ὄρη συνάπτει 
ταῖς ᾿ἄλπεσιν. ὑπόκειται δ᾽ εὐθὺς πεδίον ἀξιόλογον, 

πάρισόν πῶς ἔχον τὸ πλάτος καὶ τὸ μῆκος, σταδέων 
ἑκατὸν καὶ δισχιλέων " τὸ δὲ μεσημβρινὸν αὐτοῦ πλευ-- 
ρὸν κλείεται τῇ τε τῶν Ἐνετῶν παραλίᾳ καὶ τοῖς ᾿ἅπεν-- 80 
νένοις ὄρεσι τοῖς περὶ ᾿Δρίμινον καὶ ᾿γκῶνα καϑή-- 
κουσι. ταῦτα γὰρ ἀρξάμενα ἀπὸ τῆς Διγυστικῆς εἰς 
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τὴν Τυρρηνίαν ἐμβάλλει, στενὴν παραλίαν ἀπολεί- 
ποντα᾽ εἶτ᾽ ἀναχωροῦντα εἰς τὴν μεσόγαιαν κατ᾽ ὀλί- 
γον. ἐπειδὰν γένηται κατὰ τὴν Πισᾶτιν, ἐπιστρέφει 
πρὸς ξω καὶ πρὸς τὸν ᾿ἀδρίαν ξως τῶν περὶ ᾿Δρέμινον 

5 καὶ ἀγκῶνα τόπων. συνάπτοντα ἐπ᾽ εὐθείας τῇ τῶν 
Ἑνετῶν παραλίᾳ. ἡ μὲν οὖν ἐντὸς "ἄλπεων Κελτικὴ 
τούτοις κλεέξται τοῖς ὅροις, καὶ ἔστι τῆς μὲν παραλίας 
τὸ μῆκος ὅσον τριακοσίων σταδίων ἐπὶ τοῖς ἐξακισχι-- 
λέοις [μετὰ] τῶν ὀρῶν, μικρὸν δ᾽ ἔλαττον τὸ πλάτος 

ιο τῶν [δισ]χιλέων. ἡ λοιπὴ δ᾽ Ἰταλία στενὴ καὶ παραμή-- 
κῆς ἐστί, κορυφουμένη διχῶς. τῇ μὸν πρὸς τὸν Σικελι-- 
κὸν πορϑμὸν τῇ δὲ πρὸς τὴν Ἰαπυγίαν, σφιγγομένη 
δ᾽ ἑκατέρωϑεν. τῇ μὲν ὑπὸ τοῦ ᾿Αδρίου τῇ δ᾽ ὑπὸ τοῦ 
Τυρρηνικοῦ πελάγους. ἔστι δ᾽ ὅμοιον τὸ σχῆμα τοῦ 

. 15᾽ 4δρίου καὶ τὸ μέγεϑος τῇ Ἰταλίᾳ τῇ ἀφοριξομένῃ τοῖς 
τε ᾿'πεννίνοις ὄρεσι καὶ τῇ ϑαλάττῃ ἑκατέρᾳ μέχρι τῆς 
Ἰαπυγίας καὶ τοῦ ἰσϑμοῦ τοῦ κατὰ τὸν Ταραντῖνον 
καὶ τὸν Ποσειδωνιάτην κόλπον᾽ τό τε γὰρ πλάτος τὸ 
μέγιστον ἀμφοῖν ἐστὶ περὶ χιλίους καὶ τριακοσίους στα-- 

40 δίους.) τὸ δὲ μῆκος ἔλαττον [οὐ] πολὺ τῶν ξξακισχι-- 
λέων. ἡ λοιπὴ δ᾽ ἐστὶν ὅσην κατέχουσι Βρέττιοι καὶ 
“Αευκανῶν τινές. φησὶ δὲ Πολύβιος πεξῇ μὲν εἶναι 
τὴν παραλίαν τὴν ἀπὸ Ἰαπυγίας μέχρι πορϑμοῦ καὶ 
τρισχιλίων σταδίων. κλύξεσϑαι δ᾽ αὐτὴν τῷ Σικελικῷ 

45 πελάγει, πλέοντι δὲ καὶ πεντακοσίων δέουσαν. τὰ δὲ 
᾿Ἵπέννινα ὄρη συνάψαντα τοῖς περὶ ᾿ρίμινον καὶ 
ἀγκῶνα τόποις καὶ ἀφορίσαντα τὸ ταύτῃ πλάτος τῆς 
Ἰταλίας ἀπὸ ϑαλάττης ἐπὶ ϑάλατταν ἐπιστροφὴν λαμ-- 
βάνει πάλιν, καὶ τέμνει τὴν χώραν ὅλην ἐπὶ μῆκος. μέ- 

80 χρι μὲν δὴ Πευκετίων καὶ “ευκανῶν οὐ πολὺ ἀφίστα-- 
ται τοῦ ᾿Αδρίου" συνάψαντα δὲ Λευκανοῖς ἐπὶ τὴν ἔτέ- 
ραν ϑάλατταν ἀποκλίνει μᾶλλον καὶ λοιπὸν διὰ μέσων 

ΒΤΆΑΒΟ . 19 



0.312 
4 

290 --ἰἙ -- 

τῶν “ευκανῶν καὶ Βρεττίων διεξιόντα τελευτᾷ πρὸς 
τὴν Δευκόπετραν τῆς Ῥηγίνης καλουμένην. τυπωδῶς 
μὲν οὖν εἴρηται περὶ τῆς νῦν Ἰταλίας ἁπάσης ταῦτα" 
πειρασόμεϑα δὲ ἀναλαβόντες εἰπεῖν περὶ τῶν καϑ᾽ 
ἕκαστα, καὶ πρῶτον περὶ τῶν ὑπὸ ταῖς 4λπεσιν. δ 

Ἔστι δὲ πεδίον σφόδρα εὔδαιμον καὶ γεωλοφίαις 
εὐκάρποις πεποικιλμένον. διαιρεῖ δ᾽ αὐτὸ μέσον πως 
ὁ Πάδος, καὶ καλεῖται τὸ μὲν ἐντὸς τοῦ Πάδου τὸ δὲ 
πέραν" ἐντὸς μὲν ὅσον ἐστὶ πρὸς τοῖς “ΑΤπεννίνοις ὄρεσι 
καὶ τῇ Διγυστικῇ, πέραν δὲ τὸ λοιπόν. οἰκεῖται δὲ τὸ 10 
μὲν ὑπὸ τῶν Διγυστικῶν ἐθνῶν καὶ τῶν Κελτικῶν, 
τῶν μὲν ἐν τοῖς ὄρεσιν οἰκούντων τῶν δ᾽ ἐν τοῖς πε-- 
δίοις, τὸ δ᾽ ὑπὸ τῶν Κελτῶν καὶ Ἑνετῶν. οἵ μὲν οὖν 
Κελτοὶ τοῖς ὑπεραλπείοις ὁμοεϑνεῖς εἰσι. περὶ δὲ τῶν 
Ἑνετῶν διττός ἐστι λόγος. οἵ μὲν γὰρ καὶ αὐτούς φα-- 16 

ὅ 

σιν εἷναι Κελτῶν ἀποίκους τῶν ὁμωνύμων παρωκεα-- 
νιτῶν, οἵ δ᾽ ἐκ τοῦ Τρωικοῦ πολέμου μετ᾽ ᾿ἀντήνορος 
σωϑῆναι δεῦρό φασι τῶν ἐκ τῆς Παφλαγονίας Ἑνετῶν 
τινάς" μαρτύριον δὲ τούτου προφέρονται τὴν περὶ τὰς 
ἱπποτροφίας ἐπιμέλειαν. ἢ νῦν μὲν τελέως ἐκλέλοιπε, 30 
πρότερον δ᾽ ἐτιμᾶτο παρ᾽ αὐτοῖς ἀπὸ τοῦ παλαιοῦ ξή-- 
λου τοῦ κατὰ τὰς ἡμιονέτιδας ἵππους. τούτου δὲ καὶ 
Ὅμηρος μέμνηται ,.ξξ Ἑνετῶν, ὅθεν ἡμιόνων γένος 
οἀγροτεράων." καὶ Διονύσιος ὁ τῆς Σικελίας τύραν-- 
νος ἐντεῦϑεν τὸ ἱπποτροφεῖον συνεστήσατο τῶν ἀϑλη-- 25 
τῶν ἵππων, ὥστε καὶ ὄνομα ἐν τοῖς Ἔλλησι γενέσϑαι 
τῆς Ἑνετικῆς πωλείας καὶ πολὺν χρόνον εὐδοκιμῆσαι 
τὸ γένος. 

“ἅπασα μὲν οὖν ἡ χώρα ποταμοῖς πληϑύει καὶ 
ἕλεσι. μάλιστα δ᾽ ἡ τῶν Ἑνετῶν πρόσεστι δὲ ταύτῃ 80 
καὶ τὰ τῆς ϑαλάττης πάϑη. μόνα γὰρ ταῦτα τὰ μέρη 
σχεδόν τι τῆς καϑ᾽ ἡμᾶς ϑαλάττης ὁμοιοπαϑεῖ τῷ ὠκε-- 
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ανῷ καὶ παραπλησίως ἐκείνῳ ποιεῖται τάς τε ἀμπώτεις 
καὶ τὰς πλημμυρίδας. ὑφ᾽. ὧν τὸ πλέον τοῦ πεδίου λι- 
μνοϑαλάττης γίνεται μεστόν. διώρυξι δὲ καὶ παραχώ-- 
μασι, καϑάπερ ἡ κάτω λεγομένη χώρα τῆς Αἰγύπτου, 

6 διωχέτευται, καὶ τὰ μὲν ἀνέψυκται καὶ γεωργεῖται τὰ 
δὲ διάπλους ἔχει" τῶν δὲ πόλεων αἱ μὲν νησίξουσιν αἵ 
δ᾽ ἐκ μέρους κλύξονται, ὅσαι δὲ ὑπὲρ τῶν ἑλῶν ἐν τῇ 
μεσογαίᾳ κεῖνται τοὺς ἐκ τῶν ποταμῶν ἀνάπλους ϑαυ- 
μαστοὺς ἔχουσι, μάλιστα δ᾽ ὃ Πάδος" μέγιστός τε γάρ 

ι0 ἐστι καὶ πληροῦται πολλάκις ἔκ τὲ ὄμβρων καὶ χιό-- 
νῶν, διαχεόμενος δ᾽ εἰς πολλὰ μέρη κατὰ τὰς ἐκβολὰς 
τυφλὸν τὸ στόμα ποιεῖ καὶ δυσείσβολός ἐστιν" ἡ δ᾽ 
ἐμπειρέα περιγίνεται καὶ τῶν χαλεπωτάτων. 

Τὸ μὲν οὖν ἀρχαῖον, ὥσπερ ἔφην, ὑπὸ Κελτῶν 6 
16 περιῳκεῖτο τῶν πλείστων ὁ ποταμός. μέγιστα δ᾽ ἦν 

τῶν Κελτῶν ἔϑνη Βόιοι καὶ Ἴνσουβροι καὶ οἵ τὴν Ῥω-- 
μαέων ποτὲ ἐξ ἐφόδου καταλαβόντες Σένονες μετὰ 
Γαισατῶν. τούτους μὲν οὖν ἐξέφϑειραν ὕστερον τε- 
λέως Ῥωμαῖοι. τοὺς δὲ Βοΐους ἐξήλασαν ἐκ τῶν τόπων. 0.213 

40 μεταστάντες δ᾽ εἰς τοὺς περὶ τὸν Ἴστρον τόπους μετὰ 
Ταυρίδσκων ὥκουν πολεμοῦντες πρὸς Ζακούς, ἕως 
ἀπώλοντο πανεϑνεί" τὴν δὲ χώραν οὖσαν τῆς Ἰλλυρί- 
δος μηλόβοτον τοῖς περιοικοῦσι κατέλιπον. Ἴνσουβροι 
ὃ καὶ νῦν εἰσί. Μεδιολάνιον δ᾽ ἔσχον μητρόπολιν, 

56 πάλαι μὲν κώμην (ἅπαντες γὰρ ὥκουν κωμηδόν), νῦν 
δ᾽ ἀξιόλογον πόλιν, πέραν τοῦ Πάδου, συνάπτουσάν 
πῶς ταῖς “ἄλπεσι. πλησίον δὲ καὶ ϑήρων. καὶ αὕτη πό-- 
λιὶις μεγάλη. ἐλάττους δὲ τούτων Βοιξία καὶ ΪΜάντουα 
καὶ Ῥήγιον καὶ Κῶμον᾽" αὕτη δ᾽ ἦν μὲν κατοικία με- 

30 τρέα. Πομπήιος δὲ Σεράβων ὁ Μάγνου πατὴρ κακω-- 
ϑεῖσαν ὑπὸ τῶν ὑπερκειμένων Ῥαιτῶν συνῴκισεν" 
εἶτα Γάιος Σκιπέων τρισχιλίους τὐύσῖν τ εἶτα ὃ 

ὰ 



202 -- -- 

θεὸς Καῖσαρ πεντακισχιλίους ἐπισυνῴκισεν, ὧν οἵ 
πεντακόσιοι τῶν Ἑλλήνων ὑπῆρξαν οἵ ἐπιφανέστατοι" 
τούτοις δὲ καὶ πολιτείαν ἔδωκε καὶ ἐνέγραψεν αὐτοὺς 
εἰς τοὺς συνοίκους" οὐ μέν τοι ὥκησαν αὐτόϑι, ἀλλὰ 
καὶ τοὔνομά γε τῷ κτίσματι ἐκεῖνοι κατέλιπον" Νεο-- 5 
κωμῖται γὰρ ἐκλήϑησαν ἅπαντες, τοῦτο δὲ μεϑερμη- 
νευϑὲν Νοβουμκῶώμουμ λέγεται. ἐγγὺς δὲ τοῦ χωρίου 
τούτου λίμνη “Μάριος καλουμένη" πληροῖ δ᾽ αὐτὴν ὁ 
᾿ἀδούας ποταμός εἶτ᾽ ἐξίησιν εἰς τὸν Πάδον τὰς δὲ 

πηγὰς ἔσχηκεν ἐν τῷ ̓ Αδούλᾳ ὄρει, ὅπου καὶ ὁ Ῥῆνος. 10 
Ἷ “[ὖὅἔ7Ὦται μὲν οὖν πολὺ ὑπὲρ τῶν ἑλῶν ῴκηνται, 
πλησίον δὲ τὸ Πατάδιον, πασῶν ἀρίστη τῶν ταύτῃ 
πόλεων, ἥ γε νεωστὶ λέγεται τιμήσασθαι πεντακοσίους 
ἱππικοὺς ἄνδρας. καὶ τὸ παλαιὸν δὲ ἔστελλε δώδεκα 
μυριάδας στρατιᾶς. δηλοῖ ὃδ καὶ τὸ πλῆϑος τῆς πεμ-- 10 
πομέμνης κατασκευῆς εἰς τὴν Ῥώμην κατ᾽ ἐμπορίαν τῶν 
τε ἄλλων καὶ ἐσϑῆτος παντοδαπῆς τὴν εὐανδρίαν τῆς 
πόλεως καὶ τὴν εὐτεχνίαν. ἔχει δὲ ϑαλάττης ἀνάπλουν 
ποταμῷ διὰ τῶν ἑλῶν φερομένῳ σταδίων πεντήκοντα 
καὶ διακοσίων ἐκ λιμένος μεγάλου" καλεῖται δ᾽ ὁ λι-- 30 
μὴν Μεδόακος ὁμωνύμως τῷ ποταμῷ. ἐν δὲ τοῖς ἕλεσι 
μεγίστη μέν ἐστι Ῥάδεννα, ξυλοπαγὴς ὅλη καὶ διάρρυ-- 
τος; γεφύραις καὶ πορϑμείοις ὁδευομένη. δέχεται δ᾽ 
οὐ μικρὸν τῆς ϑαλάττης μέρος ἐν ταῖς πλημμυρίσιν, 
ὥστε καὶ ὑπὸ τούτων καὶ ὑπὸ ποταμῶν ἐκκλυξόμενον 35 
τὸ βορβορῶδες πᾶν ἐᾶται τὴν δυσαερίαν. οὕτως γοῦν 
ὑγιεινὸν ἐξήτασται τὸ χωρίον ὥστε ἐνταῦϑα τοὺς μο-- 
νομάχους τρέφειν καὶ γυμνάζειν ἀπέδειξαν οἵ ἡγδ-- 
μόνες. ἔστι μὲν οὖν καὶ τοῦτο ϑαυμαστὸν τῶν ἐνθάδε 
τὸ ἐν ἕλει τοὺς ἀέρας ἀβλαβεῖρ εἶναι, καϑάπερ καὶ ἐν 80 

ο.914.4λεξανδρείᾳ τῇ πρὸς Αἰγύπτῳ τοῦ ϑέρους ἡ λίμνη τὴν 
μοχϑηρίαν ἀποβάλλει διὰ τὴν ἀνάβασιν τοῦ ποταμοῦ 
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καὶ τὸν τῶν τελμάτων ἀφανισμόν. ἀλλὰ καὶ τὸ περὶ 
τὴν ἄμπελον πάϑος ϑαυμάξειν ἄξιον" φύει μὲν γὰρ 
αὐτὴν τὰ ἔλη καὶ ποιεῖ ταχὺ καὶ πολὺν ἀποδιδοῦσαν 
καρπόν, φϑείρεται δὲ ἐν ἔτεσι τέτταρσιν ἢ πέντε. ἔστι 

5 δὲ καὶ τὸ “λεῖνον ἐν ἕλει, παραπλήσιον ἔχον τῇ Ῥα-- 
ϑέννῃ τὴν ϑέσιν. μεταξὺ δὲ Βούτριον τῆς Ῥαδϑέννης 
πόλισμα καὶ ἡ Σαῖνα, νῦν μὲν κωμίον πάλαι δὲ ΕΔλ-- 
ληνὶς πόλις ἔνδοξος. ϑησαυρὸς γοῦν ἐν Ζελφοῖς Σ;πι-- 
νητῶν δείκνυται. καὶ τἄλλα ἱστορεῖται περὶ αὐτῶν ὡς 

ιυϑαλασσοχρατησάντων. φασὶ δὲ καὶ ἐπὶ ϑαλάττῃ ὑπάρ-- 
ξαι, νῦν δ᾽ ἐστὶν ἐν μεσογαίᾳ τὸ χωρίον περὶ ἐνενή-- 
κοντὰ τῆς ϑαλάττης σταδίους ἀπέχον. καὶ ἡ Ῥάδεννα 
δὲ Θετταλῶν δἴρηται κτίσμα’ οὐ φέροντες δὲ τὰς τῶν 
Τυρρηνῶν ὕβρεις ἐδέξαντο ἑκόντες τῶν Ὀμβρικῶν τι-- 

Ιδνάς, οἵ καὶ νῦν ἔχουσι τὴν πόλιν, αὐτοὶ δ᾽ ἀπεχώρη- 
σαν ἐπ᾽ οἴκου. αὗται μὲν οὖν ἐπὶ πλέον περιέχονται 
τοῖς ἕλεσιν ὥστε καὶ κλύξεσϑαι. 

Ὀπιτέργιον δὲ καὶ [Κωνκ)ορδία καὶ “τρία καὶ 8ι- 
κετία καὶ ἄλλα τοιαῦτα πολισμάτια ἧττον μὲν ὑπὸ τῶν 

40 ἑλῶν ἐνοχλεῖται, μικροῖς δ᾽ ἀνάπλοις πρὸς τὴν ϑάλατ- 
ταν συνῆπται. τὴν δ᾽ ̓ Δτρίαν ἐπιφανῆ γενέσϑαι πόλιν 
φασίν, ἀφ᾽ ἧς καὶ τοὔνομα τῷ κόλπῳ γενέσϑαι τῷ 
᾿“δρίᾳ μικρὰν μετάϑεσιν λαβόν. ᾿Ακυληία δ᾽, ἥπερ μά- 
λιστα τῷ μυχῷ πλησιάξει, κτίσμα μέν ἐστι Ῥωμαίων 

95 ἐπιτειχισϑὲν τοῖρ ὑπερκειμένοις βαρβάροις, ἀναπλεῖ- 
ται δὲ ὁλκάσι κατὰ τὸν Νατίσωνα ποταμὸν ἐπὶ πλεί- 
στους ἔξήκοντα σταδίους. ἀνεῖται δ᾽ ἐμπόριον [τοῖς 

᾿ τῷ Ἑνετοῖς καὶ] τοῖς περὶ τὸν Ἴστρον τῶν Ἰλλυριῶν 
ἔθνεσι" κομίζουσι δ᾽ οὗτοι μὲν τὰ ἐκ θαλάττης, καὶ 

80 οἶνον ἐπὶ ξυλίνων πίϑων ἁρμαμάξαις ἀναϑέντες καὶ 
ἔλαιον, ἐκεῖνοι δ᾽ ἀνδράποδα καὶ βοσκήματα καὶ δέρ-- 
ματα. ἔξω δ᾽ ἐστὶ τῶν Ἑνετικῶν ὅρων ἡ ̓Ακυληία. διο-- 

οῦ 
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ρίζονται δὲ ποταμῷ ῥέοντι ἀπὸ τῶν ᾿Αλπείων ὁρῶν, 
ἀάναπλουν ἔχοντι καὶ διακοσίων σταδίων ἐπὶ τοῖς χιλί- 
οις εἰς Νωρηίαν πόλιν. περὶ ἣν Γναῖος Καρβων συμ-- 
βαλὼν Κίμβροις οὐδὲν ἔπραξεν. ἔχει δὲ ὃ τόπος οὗτος 
χρυσιοπλύσια εὐφυὴ καὶ σιϑηρουργεῖα. ἐν αὐτῷ δὲ τῶ 5 
μυχῷ τοῦ ᾿Αδρίου καὶ ἱερὸν τοῦ Ζιομήδους ἐστὶν ἄξιον 
μνήμης, τὸ Τίμαυον᾽ λιμένα γὰρ ἔχει καὶ ἄλσος ἐκ-- 
πρεπὲς καὶ πηγὰς ἑπτὰ ποταμέου ὕϑατος εὐϑὺς εἰς τὴν 
ϑάλατταν ἐκπίπτοντος, πλατεῖ καὶ βαϑεῖ ποταμῷ. Πο- 
λύβιος δ᾽ εἴρηκε πλὴν μιᾶς τὰς ἄλλας ἁλμυροῦ ὕϑατος, 10 
καὶ δὴ καὶ τοὺς ἐπιχωρίους πηγὴν καὶ μητέρα τῆς ϑα- 

Ο516λάττης ὀνομάζειν τὸν τόπον. Ποσειδώνιος δέ φησι πο- 
ταμὸν τὸν Τίμαυον ἐκ τῶν ὁρῶν φερόμενον καταπί- 
στειν εἰς βέρεϑρον, εἶϑ᾽ ὑπὸ γῆς ἐνεχϑέντα περὶ ἕκα-- 
τὸν καὶ τριάκοντα σταδίους ἐπὶ τῇ ϑαλάττῃ τὴν ἐκβο-- 15 
λὴν ποιεῖσϑαι. 

“9 Τῆς δὲ τοῦ Διομήδους δυναστείας περὶ τὴν ϑά-- 
λατταν ταύτην αἴ τε Διομήδειοι νῆσοι μαρτύρια καὶ τὰ 
περὶ Ζαυνίους καὶ τὸ ργος τὸ Ἵππιον ἱστορούμενα" 
περὶ ὧν ἐροῦμεν ἐφ᾽ ὅσον πρὸς ἱστορίαν χρήσιμον, τὰ 30 
δὲ πολλὰ τῶν μυϑευομένων ἢ κατεψευσμένων ἄλλως 
ἐᾶν δεῖ, οἷον τὰ περὶ Φαέϑοντα καὶ τὰς Ἡλιάδας τὰς 
ἀπαιγειρουμένας περὶ τὸν Ἠριδανόν, τὸν μηδαμοῦ 
γῆς ὄντα, πλησίον δὲ τοῦ Πάδου λεγόμενον, καὶ τὰς 
᾿Ηλεκτρέδας νήσους τὰς πρὸ τοῦ Πάδου καὶ μελεαγρί-- 25 
δας ἐν αὐταῖς - οὐδὲ γὰρ τούτων οὐδέν ἐστιν ἐν τοῖς 
τόποις. τῷ δὲ Διομήδει παρὰ τοῖς Ενετοῖς ἀποδεδει}-- 
μέναι τινὲς ἱστοροῦνται τιμαί" καὶ γὰρ ϑύεται λευ-- 
κὸς ἵππος αὐτῷ, καὶ δύο ἄλση τὸ μὲν Ἥρας ᾽4ργείας 
δείκνυται τὸ δ᾽ ᾿Δρτέμιδος Αὐἰτωλέδος. προσμυϑεύουσι 30 
δ᾽, ὡς εἰκός, τὸ ἐν τοῖς ἄλσεσι τούτοις ἡμεροῦσϑαι τὰ 
ϑηρία καὶ λύκοις ἐλάφους συναγελάξεσϑαι, προσιόν-- 
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τῶν δὲ τῶν ἀνθρώπων καὶ καταψώντων ἀνέχεσθαι, τὰ 
δὲ διωκόμενα ὑπὸ τῶν κυνῶν, ἐπειδὰν καταφύγῃ δεῦ- 
ρο, μηκέτι διώκεσϑαι. φασὶ δέ τινα τῶν πάνυ γνωριζό- 
μενον ὡς εἴη φιλέγγυος καὶ σκωπτόμενον ἐπὶ τούτῳ πε-- 

δ ριτυχεῖν κυνηγέταις λύκον ἐν τοῖς δικτύοις ἔχουσιν᾽ εἰ- 
πόντων δὲ κατὰ παιδιάν, εἰ ἐγγυᾶται τὸν λύχον ἐφ᾽ ὧὦτε 
τὰς ξημίας ἃς εἴργασται διαλύσειν, ἀφήσειν αὐτὸν ἐκ 
τῶν λίνων, ὁμολογῆσαι. ἀφεϑέντα δὲ τὸν λύκον ἴπ-- 
πῶν ἀγέλην ἀπελάσαντα ἀκαυτηριάστων ἱκανὴν προσ-- 

10 ἀγαγεῖν πρὸς τὸν τοῦ φιλεγγύου σταϑμόν᾽ τὸν δ᾽ ἀπο-- 
λαβόντα τὴν χάριν καυτηριάσαι τε τὰς ἵππους λύκον, 
καὶ κληϑῆναι λυκοφόρους. τάχει μᾶλλον ἢ κάλλει δια-- 
φερούσας" τοὺς δ᾽ ἀπὶ ἐκείνου διαδεξαμένους τό τε καυ- 

᾿ τήριον φυλάξαι καὶ τοὔνομα τῷ γένει τῶν ἵππων, ἔϑος 
16 δὲ ποιῆσαι ϑήλειαν μὴ ἐξαλλοτριοῦν,. ἵνα μένοι παρὰ 

μόνοις τὸ γνήσιον γένος, ἐνδόξου γενομένης ἐνθένδε 
ἱππείας. νυνὶ δέ, ὥσπερ ἔφαμεν, πᾶσα ἐκλέλοιπεν ἡ 
τοιαύτη ἄσχησις. μετὰ δὲ τὸ Τίμαυον ἡ τῶν Ἰστρίων 
ἐστὶ παραλία μέχρι Πόλας. ἣ πρόσκειται τῇ Ἰταλία. 

20 μεταξὺ δὲ φρούριον Τεργέστε ᾿ Δκυληίας διέχον ἑκατὸν 
καὶ ὀγδοήκοντα σταδίους" ἡ δὲ Πόλα ἴδρυται μὲν ἐν 
κόλπῳ λιμενοειδεῖ νησίδια ἔχοντι εὔορμα καὶ εὔκαρπα, 
κτίσμα δ᾽ ἐστὶν ἀρχαῖον Κόλχων τῶν ἐπὶ τὴν Μήδειαν 0.316 
ἐκπεμφϑέντων,. διαμαρτόντων δὲ τῆς πραξεως καὶ κα-- 

36 ταγνόντων ἑαυτῶν φυγήν ..τὸ μὲν φυγάδων κεν ἐνέ- 
οὔποι Γραικὸς"“ς ὡς Καλλίμαχος εἴρηκεν ἀτὰρ κείνων 
ο»γἹγλῶσσ᾽ ὀνόμηνε Πόλας.“ς τὰ μὲν δὴ πέραν τοῦ Πά- 
δου χωρία οἵ τε Ἑνετοὶ νέμονται καὶ οἱ [Ἴστριοι) μέχρι 

Πόλας. ὑπὲρ δὲ τῶν Ἑνετῶν Καάρνοι καὶ Κενόμανοι καὶ 

80 Μεδόακοι καὶ Ἴνσουβροι, ὧν οἵ μὲν πολέμιοι τοῖς Ῥω-- 
μαίοις ὑπῆρξαν. Κενόμανοι δὲ καὶ Ἑνετοὶ συνεμάχουν 
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καὶ πρὸ τῆς ᾿ἀννίβα στρατείας, ἡνίκα Βοΐους καὶ Ἶν-- 
σούβρους ἐπολέμουν. καὶ μετὰ ταῦτα. 

Οἵ δ᾽ ἐντὸς τοῦ Πάδου κατέχουσι μὲν ἄπασαν 
ὅσην ἐγκυκλοῦται τὰ ᾿Απέννιψα ὕρη πρὸς τὰ “Ἄλπεια 
μέχρι Γενούας καὶ τῶν Σαβάτων. κατεῖχον δὲ Βόιοι καὶ δ 
Δίγυες καὶ Σένανες καὶ Γαιξᾶται τὸ πλέον" τῶν δὲ 
Βοΐων ἐξελαϑέντων., ἀφανιαϑέντων δὲ καὶ τῶν Γαν- 
ξατῶν καὶ Σενόνων. λείπεται τὰ Διγυστικὰ φῦλα καὶ 
τῶν Ῥωμαίων αἴ ἀποικίαι. τοῖς δὲ Ῥωμαίοις ἀναμέμε-- 
κται καὶ τὸ τῶν Ὀμβρικῶν φῦλον, ἔστι δ᾽ ὅπου καὶ 10 
Τυρρηνῶν. ταῦτα γὰρ ἄμφω τὰ ἔϑνη πρὸ τῆς τῶν 
Ῥωμαίων ἐπὶ πλέον αὐξήσεως εἶχέ τινα πρὸς ἄλληλα 
περὶ πρωτείων ἄμιλλαν, καὶ μέσον ἔχοντα τὸν Τίβεριν 
ποταμὸν ῥαᾳϑίως ἐπιδιέβαινεν ἀλλήλοις. καὶ εἰ πού τι-- 
γας ἐκστρατείας ἐποιοῦντο ἐπ᾽ ἄλλους οἵ ἕτεροι, καὶ 15 
τοῖς ἑτέροις ἔρις ἦν μὴ ἀπολείπεσϑαι τῆς εἰς τοὺς αὖ-- 
τοὺς τόπους ἐξόδου καὶ δὴ καὶ τῶν Τυρρηνῶν στει- 
λάώντων στρατιὰν εἰς τοὺς περὶ τὸν Πάδον βαρβάρους 
καὶ πραξάντων εὖ, ταχὺ δὲ πάλιν ἐκπεσόντων διὰ τὴν 
τρυφήν, ἐπεστράτευσαν οἵ ξκεροι τοῖς ἐκβαλοῦσιν᾽ εἶτ᾽ 30 
ἐκ διαδοχῆς τῶν τόπων ἀμφισβητοῦντες πολλὰς τῶν 
κατοικεῶν τὰς μὲν Τυρρηνικὰς ἐποέησᾳαν τὰς δ᾽ Ὀμ- 
βρικάς" πλείους δὲ τῶν Ὀμβρικῶν, οἷ ἐγγυτέρω ἦσαν 
οἱ δὲ Ῥωμαῖοι παραλαβόντες καὶ πέμψαντες ἐποίκους 
πολλαχοῦ συνεφύλαξαν καὶ τὰ τῶν προεποικησάντων 30 
γένη. καὶ νῦν Ῥωμαῖοι μέν εἰαιν ἅπαντες, οὐδὲν ἃ’ ἤτ- 
τον Ὄμβρο; τὸ τινὲς λέγονται καὶ Τυρρηνοί, καϑάπερ 
Ἑνετοὶ καὶ “ίψυες καὶ Ἴνσουβροι. 

Πόλεις δ᾽ εἰσὶν ἐντὸς τοῦ Πάδου καὶ περὶ τὸν Πά-- 
δον ἐπιφανεῖς Πλακεντία μὲν καὶ Κρεμώνη πλησιαί- 80 
ταται κατὰ μέσην που τὴν χώραν, μεταξὺ δὲ τούτων 
τε καὶ ᾿Δριμίνου Πάρμα καὶ Μουτίνη καὶ Βονωνία 
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πλησίον ἤδη Ῥαϑέννης καὶ μικρὰ πολίσματα ὦ ἀνὰ μέσον 
τούτων δι’ ὧν ἡ εἰς Ῥώμην ὁδός, ᾿ἄγκαρα Ῥήγιον 
“έκπιδον Μακροὶ Κάμποι, ὅπου πανήγυρις συντελεῖ- 
ται κατ᾽ ἔτος, Κλάτερνα Φόρον Κορνήλιον, Φασδεν- Ο.217 

δ τία δὲ [καὶ] Καισήνα πρὸς τῷ Σάπι ποταμῷ καὶ τῷ 
Ῥουβίκωνι ἤδη συνάπτουσι τῷ ̓ Αριμίνῳ. τὸ δὲ 4ρίμι-- 
νον Ὄμβρων ἐστὶ κατοικία, καϑάπερ καὶ ἡ Ῥάδεννα" 
δέδεκται δ᾽ ἐποίκους Ῥωμαίους ἑκατέρα. ἔχει δὲ τὸ 
᾿Δρίμινον λιμένα καὶ ὁμώνυμον ποταμόν. ἀπὸ δὲ Πλα--" 

10 κεντίας εἰς ̓ Αρέμινον στάδιοι χίλιοι τριακόσιοι. ὑπὲρ 
ὁὲ Πλακεντίας ἐπὶ μὲν τοὺς ὄρους τῆς Κοττίου γῆς 
Τικῖνον ἐν τριάκοντα ἕξ μιλίοις πόλιρ, καὶ ὁμώνυμος ὁ 
παραρρέων ποταμὸς συμβάλλων τῷ Πάδῳ,, καὶ Κλα-- 
στέδιον καὶ ΖΔέρθων καὶ ᾿κδαιστατιέλλαι μικρὸν ἐν 

16 παρόδῳ. ἡ δ᾽ εὐϑεῖα εἰς Ἄκελον παρὰ τὸν Πάδον καὶ 
τὸν Δουρίαν ποταμὸν βαραϑρώδης ἡ πολλή, πλεί- 
ους καὶ ἄλλους ἔχουσα ποταμούς. ὧν καὶ τὸν Ζίρουεν-- 
τίαν, μιλέων ἐστὶ περὶ [ἑκατὸν] ἑξήκοντα. ἐντεῦϑεν δὲ 
ἤδη τὰ Ἄλπεια ὄρη καὶ ἡ Κελτική. ἔστι δὲ ἡ Δέρϑων 

40 πόλις ἀξιόλογος χειμένη κατὰ μέσην τὴν ὁδὸν τὴν ἀπὸ 
Γενούας εἰς Πλακεντίαν, ἑκατέρας διέχουσα σταδίους 

τετρακοσίους κατὰ δὲ ταύτην τὴν ὁδὸν καὶ ᾿κϑαι- 
στατιέλλαι. ἀπὸ δὲ Πλακεντίας εἰς μὲν ̓ Δρίμινον εἴρη-- 
ται" εἰς δὲ Ῥάδενναν κατάπλους τῷ Πάδῳ δυεῖν ἡμε-- 

86 ρῶν καὶ νυκτῶν. πρλὺ δὲ καὶ τῆς ἐντὸς τοῦ Πάδου κα-- 
τείχετο ὑπὸ ἑλῶν, δι’ ὧν ᾿Αννίβας χαλεπῶς διῆλϑε 
προϊὼν ἐπὶ Τυρρηνίαν ἀλλ᾽ ἀνέψυξε τὰ πεδία ὁ Σκαῦ- 

19. Ῥοβὶ Κελτική : πρὸς δὲ τοῖς ὅς σιν ἐστὶ πόλις τοῖς ὑπερ- 
κειμένοις τῆς “Δούνης Δοῦκα" ἔνιοι ὃ κω ῃηδὸν οἰκοῦσιν. εὔαν- 
δρεῖ δ᾽ ὅμως ἡ χώρα καὶ τὸ στρατιωτικὸν ψτεῦϑεν τὸ πλὲ 
καὶ τὸ τῶν ἱππικῶν πλῆθος, ἐξ ὧν καὶ ἡ σύγκλητος λαμ 
σύνταξιν. 
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ρος διώρυγας πλωτὰς ἀπὸ τοῦ Πάδου μέχρι Πάρμης 
ἄγων. κατὰ γὰρ Πλακεντίαν ὁ Τρεβίας συμβάλλων 
τῷ Πάδῳ καὶ ἔτι πρότερον ἄλλοι πλείους πληροῦσι πέ- 
ραν τοῦ μετρίου. οὗτος δὲ ὁ Σκαῦρος ἐστὶν ὁ καὶ τὴν 
“ἰἐμιλίαν ὁδὸν στρώσας τὴν διὰ Πισῶν καὶ Μούνης δ 
μέχρι Σαβάτων κἀντεῦθεν διὰ Δέρϑωνος" ἄλλη ὃ᾽ 
ἐστὶν “ἰμιλία διαδεχομένη τὴν Φλαμινίαν. συνυπά- 
τευσαν γὰρ ἀλλήλοις Μάρκος Δέπιδος καὶ Γάιος ᾧὧλα-- 
᾿μίνιος" καϑελόντες δὲ Δίγυας ὁ μὲν τὴν Φλαμινίαν 
ἔστρωσεν ἐκ Ῥώμης διὰ Τυρρηνῶν καὶ τῆς Ὀμβρικῆς 10 
μέχρι τῶν περὶ ᾿Δρίμινον τόπων. ὃ δὲ τὴν ἑξῆς μέχρι 
Βονωνίας κἀκεῖθεν εἰς ̓ ἀκυληίαν παρὰ τὰς ῥίζας τὰς 
τῶν ἅλπεων ἐγκυκλούμενος τὰ ἕλη. ὅριον δὲ τῆς χόώ- 
ρας ταύτης, ἣν ἐντὸς Κελτικὴν καλοῦμεν. πρὸς τὴν 
λοιπὴν Ἰιτταλίαν τό τε᾿ Ἵπέννινον ὄρος τὸ ὑπὲρ τῆς Τυρ-- 16 
ρηνίας ἀπεδέδεικτο καὶ ὁ Αἶἷσις ποταμός, ὕστερον δὲ ὁ 

ΣᾺ εουβίχων , ξἰς τὸν ᾿ἀδρίαν ἐκδιδόντες ἀμφότεροι. 
“12 Τῆς δ᾽ ἀρετῆς τῶν τόπων τεκμήριον ἥ τ᾽ εὐαν- 

δρία καὶ τὰ μεγέϑη τῶν πόλεων καὶ ὁ πλοῦτος, οἷς πᾶ-- 
σιν ὑπερβέβληνται τὴν ἄλλην Ἰταλίαν οἱ ταύτῃ Ῥω-- 40 
μαῖοι. καὶ γὰρ ἡ γεωργουμένη γῇ πολλοὺς καὶ παντοί- 
ουὅς ἐκφέρει καρπούς, καὶ αἴ ὕλαι τοσαύτην ἔχουσι βά-- 
λανον ὥστ᾽ ἐκ τῶν ἐντεῦϑεν ὑοφορβίων ἡ Ῥώμη τρέ- 
φεται τὸ πλέον. ἔστι δὲ καὶ κεγχροφόρος διαφερόντωρ 
διὰ τὴν εὐυδρίαν᾽ τοῦτο δὲ λιμοῦ μέγιστόν ἐστιν ἄκος" 36 
πρὸς ἅπαντας γὰρ καιροὺς ἀέρων ἀντέχει καὶ οὐδέποτ᾽ 
ἐπιλείπειν δύναται, κἂν τοῦ ἄλλου σίτου γένηται σπά-- 
ψις. ἔχει δὲ καὶ πιττουργεῖα ϑαυμαστά. τοῦ δ᾽ οἴνου τὸ 
πλῆϑος μηνύρυσιν οἱ πίϑοι" ξύλινοι γὰρ μείζους οἵ- 
κῶν εἰσί" προσλαμβάνει δὲ πολὺ ἡ τῆς πίττης εὐπορία 80 
πρὸς τὸ εὐχώνητον. ἐρέαν δὲ τὴν μὲν μαλακὴν οἵ περὶ 
Μουτίνην τόποι καὶ τὸν Σκουλτάνναν ποταμὸν φέ- 
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ρουσι πολὺ πασῶν καλλίστῃν, τὴν δὲ τραχεῖαν ἡ 4ι- 
γυστικὴ καὶ ἡ ῆ τῶν Ἰνσούβρων, ἐξ ἧς τὸ πλέον τῆς οἱ- 
κετείας τῶν Ἰταλιωτῶν ἀμπέχεται, τὴν δὲ μέσην οἵ 
περὶ Πατάϑιον, ἐξ ἧς οἵ τάπητες οἵ πολυτελεῖς καὶ γαυ-- 

ὅ σάπαι καὶ τὸ τοιοῦτον εἶδος πᾶν, ἀμφίμαλλόν τε καὶ 
ἑτερόμαλλον. τὰ δὲ μέταλλα νυνὶ μὲν οὐχ ὁμοέως ἐν--: 
ταῦϑα σπουδάζξεται διὰ τὸ λυσιτελέστερα ἴσως εἶναι τὰ 
ἐν τοῖς ὑπεραλπείοις Κελτοῖς καὶ τῇ Ἰβηρίᾳ. πρότερον 
δὲ ἐσπουϑδάξετο ., ἐπεὶ καὶ ἐν Θερκέλλοις χρυσωρυχεῖον 

10 ἦν᾽ κώμη δ᾽ ἐστὶ πλησίον Ἰκτουμούλων, καὶ ταύτης 
κώμης, ἄμφω δ᾽ εἰσὶ περὶ Πλακεντίαν. αὕτη μὲν δὴ ἡ 
πρώτη μερὶς τῆς Ἰταλίας μέχρι δεῦρο περιωδεύσϑο. 

Δευτέρα δὲ λεγέσϑω ἡ «“διγυστικὴ ἡ ἐν αὐτοῖς τοῖς 
᾿Απεννίνοις ὄρεσι, μεταξὺ ἱδρυμένη τῆς νῦν λεχϑείσης 

16 Κελτικῆς καὶ τῆς Τυρρηνίας. οὐδὲν ἔχουσα περιηγή-- 
σεως ἄξιον, πλὴν ὅτι κωμηδὸν ξῶσι, τραχεῖαν γῆν 
ἀροῦντες καὶ σκάπτοντες, μᾶλλον δὲ λατομοῦντες. ὥς 
φησι Ποσειδώνιος. [εὐανδρεῖ δ᾽ ὅμως ἡ χώρα καὶ τὸ 
στρατιωτικὸν ἐντεῦϑεν τὸ πλέον ἐστὶ καὶ τὸ τῶν ἴπ-- 

ο0πικῶν πλῆϑος, ἐξ ὧν καὶ ἡ σύγκλητος λαμβάνει τὴν 
σύυνταξιν.] τρίτοι δ᾽ εἰσὶ συνεχεῖς τούτοις οἵ Τυρρηνοί, 
τὰ πεδία ἔχοντες τὰ μέχρι τοῦ ποταμοῦ τοῦ Τιβέριδος, 
κλυξόμενοι τὰ μὲν πρὸς ξω μάλιστα μέρη τῷ ποταμῷ 
μέχρι τῆς ἐκβολῆς αὐτοῦ, κατὰ δὲ ϑάτερα τῷ Τυρρη-- 

25 νικῷ καὶ Σαρδῴῳ πελάγει. δεῖ δὲ ἐκ τῶν ᾿Απεννίνων 
ὀρῶν ὁ Τίβερις, πληροῦται δ᾽ ἐκ πολλῶν ποταμῶν, 
μέφος μέν τι δι᾿ αὐτῆς φερόμενος τῆς Τυρρηνίας, τὸ 
δ᾽ ἐφεξῆς διορίξων ἀπ᾽ αὐτῆς πρῶτον μὲν τὴν Ὀμβρι-- 
κήν, εἶτα τοὺς Σαβένους καὶ Ματίνους τοὺς πρὸς τῇ 

80 Ῥώμῃ μέχρι τῆς παραλίας. παραβέβληνται δέ πως τῷ 
ποταμῷ μὲν καὶ τοῖς Τυρρηνοῖς κατὰ πλάτος, ἀλλήλοις 
δὲ κατὰ μῆκος ἀνέχουσι δὲ πρὸς τὰ ᾿Απέννινα ὅρη τὰρ.519 
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πλησιάξοντα τῷ ̓ “δρία πρῶτοι μὲν αἱ Ὀμβρικοί, μετὰ 
δὲ τούτους Σαβῖνοι, τελευταῖοι δ᾽ οἷ τὴν “ατένην ἔχον-- 
τες. ἀρξάμενοι πάντες ἀπὸ τοῦ ποταμοῦ. ἡ μὲν οὖν 

τῶν ΔΜατίνων χώρα μεταξὺ κεῖται τῆς τε ἀπὸ τῶν 
ἸὩστίων παραλίας μέχρι πόλεως Σινοέσσης καὶ τῆς Σα- 5 
βίνης (τὰ δ᾽ Ὥστια ἐστὶν ἐπένειον τῆς Ῥώμης. εἰς ὃ ἐκ- 
δίδωσιν ὁ Τίβερις παρ᾽ αὐτὴν ῥυείς). ἐκτείνεται δὲ 
ἐπὶ μῆκος μέχρι τῆς Καμπανίας καὶ τῶν Σαυνιτικῶν 
ὀρῶν᾽ ἡ δὲ Σαβίνη μεταξὺ τῶν ΔΜατίνων κεῖται καὶ τῶν 
Ὀμβρικῶν, ἐκτείνεται δὲ καὶ αὐτὴ πρὸς τὰ Σαυνιτικὰ 10 
ὄρη. καὶ. μᾶλλον συνάπτει τοῖς ᾿4πεννένοις τοῖς κατὰ 
ϑηστίνους τε καὶ Πελίγνους καὶ Μαρσούς" οἵ δ᾽ Ὀμ- 
βοικοὶ μέσοι μὲν κεῖνται τῆς τὲ Σαβίνης καὶ τῆς Τυρ- 
ρηνέας, μέχρι δ᾽ “Αριμένου καὶ ἹῬαδέννης προΐασιν. 
ὑπερβάλλοντες τὰ ὄρη. Τυρρηνοὶ ὃὲ παύονται ὑπ᾽ 1δ 
αὐτοῖς τοῖς ὄρεσι τοῖς περικλείουσιν ἐκ τῆς Αιγυστικῆς 

εἰς τὸν ᾿Αδρίαν, ἀπὸ τῆς οἰκείας ἀρξάμενοι θαλάττης 
καὶ τοῦ Τιβέριδος. τὰ καθ᾽ ἕκαστα ὃὲ διέξιμεν ἀπ᾿ αὖ-- 
τῶν τούτων ἀρξάμενοι. 

Οἱ Τυρρηνοὶ τοίνυν παρὰ τοῖς Ῥωμαίοις Ἑτροῦ-- 30 
όκοι καὶ Τοὔσκοι προσαγορεύονται. οἵ δ᾽ “Ἕλληνες οὔ-- 
τως ὠνόμασαν αὐτοὺς ἀπὸ τοῦ Τυρρηνοῦ ἅτυος, ὥς 
φαόι. τοῦ στεέλαντος ἐκ “υδίας ἐποίκους δεῦρο. ἐπὶ 
γὰρ λιμοῦ καὶ ἀφορίας ὁ άδευς. εἷς τῶν ἀπογόνων 
Ἡρακλέους καὶ Ὀμφάλης, δυεῖν παίδων ὄντων, κλήρω 35 
Αυδὸν μὲν κατέσχε, τῷ δὲ Τυρρηνῷ τὸν πλείω συστή- 
σας λαὸν ἐξέστειλεν. ἐλθὼν δὲ τήν τε χώραν ἀφ᾽ ἑαυ- 
τοῦ Τυρρηνίαν ἐκώλεσε καὶ δώδεκα πόλεις ἔκτισεν, οἱ- 
κιστὴν ἐπιστήσας Τάρκωνα, ἀφ᾽ οὗ Ταρχυνία ἡ πό-- 
λις, ὃν διὰ τὴν ἐκ παίδων σύνεσιν πολιὸν γεγεννῆσϑαι 80 
μυϑεύουσι. τότε μὲν οὖν ὑφ᾽ ἑνὶ ἡγεμόνι ταττόμενοι 
μέγα ἴσχυον, χρόνοις δ᾽ ὕστερον διαλυϑῆναι τὸ σύ- 
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στημα εἰκὸς καὶ κατὰ πόλεις διασπασθῆναι βίᾳ τῶν 
πλησιοχώρων εἴξαντας" οὐ γὰρ ἂν χώραν εὐδαέμονα 
ἀφέντες τῇ ϑαλάττῃ κατὰ λῃστείαν ἐπέθεντο ἄλλοι 
πρὸς ἀλλατραπόμενοι πελάγη, ἐπεί, ὅπου γε συμπνεύ-- 

δ σαιεν, ἱκανοὶ ἦσαν οὐκ ἀμύνασϑαι μόνον τοὺς ἐπέχει-- 
ροῦντας αὐτοῖς, ἀλλὰ καὶ ἀντεπιχειρεῖν καὶ μακρὰς 
στρατείας ποιεῖσϑαι. μετὰ δὲ τὴν τῆς Ῥώμης κτίσιν 
Δημάρατος ἀφικνεῖται λαὸν ἄγων ἐκ Κορένϑου, καὶ 
δεξαμένων αὐτὸν Ταρκυνιτῶν γεννᾷ “ουκούμωνα ἐξ 

10 ἐπιχωρίας γυναικός. γενόμενος δὲ 'ἅγκω Μαρκίῳ τῷ 
βασιλεῖ τῶν Ρωμαίων φίλος. ἐβασίλευσεν οὗτος καὶ 
μετωνομάσϑη “Δεύκιος Ταρκύνιος Πρίσκος. ἐκόσμησε 0.220 
δ᾽ οὖν τὴν Τυρρηνίαν καὶ αὐτὸς καὶ ὁ πατὴρ πρότε--: 
ρον, ὃ μὲν δὐπορίᾳ δημιουργὼν τῶν συνακολουϑη- 

16 σάντων οἴκοϑεν, ὁ δὲ ταῖς ἐκ τῆς Ῥώμης ἀφορμαῖς. 
λέγεται δὲ καὶ ὁ ϑριαμβικὸς κόσμος καὶ ὑπατικὸς καὶ 
ἁπλῶς ὁ τῶν ἀρχόντων ἐκ Ταρκυνίων δεῦρο μετε-- 
νεχϑῆναι καὶ ῥάβδοι καὶ πελέκεις καὶ σάλπιγγες καὶ 
ἱεροποιίαι καὶ μαντικὴ καὶ μουσική, δόῃ δημοσία 

40 χρῶνται Ῥωμαῖοι. τούτου δ᾽ υἱὸς ἦν ὁ δεύτερος Ταρ- 
κύνιος ὁ Σούπερβος, ὅσπερ καὶ τελευταῖος βασιλεύ- 
δας ἐξέπεσε. Πορσένας δ᾽, ὁ τῶν Κλουσίνων βασι- 
λεύς, πόλεως Τυρρηνίδος, κατάγειν αὐτὸν ἐπιχειρήσας 
δι’ ὅπλων, ὡς οὐχ οἷός τε ἦν, καταλυσάμενος τὴν 

86 ἔχϑραν ἀπῆλϑε φίλος μετὰ τιμῆς καὶ δωρεῶν μεγάλων. 
Περὶ μὲν τῆς ἐπιφανείας τῶν Τυρρηνῶν ταῦτα 

καὶ ἔτι τὰ τοῖς Καιρετανοῖς πραχϑέντα.... καὶ γὰρ τοὺς 
ἑλόντας τὴν Ῥώμην Γαλάτας κατεπολέμησαν ἀπιοῦσιν 
ἐπυθέμενοι κατὰ Σαβίνους, καὶ ἃ παρ᾽ ἑκόντων ἔλαβον 

δο Ῥωμαίων ἐκεῖνοι λάφυρα ἄκοντας ἀφείλοντο" πρὸς δὲ 
τούτοις τοὺς καταφυγόντας παρ᾽ αὐτοὺς ἐκ τῆς Ῥώ- 
μης ἔσωσαν καὶ τὸ ἀϑάνατον πῦρ καὶ τὰς τῆς Ἑστίας, 
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ἱερείας. οἵ μὲν οὖν Ῥωμαῖοι διὰ τοὺς τότειφαύλως δι-- 
οἰκοῦντας τὴν πόλιν οὐχ ἱκανῶς ἀπομνημονεῦσαι τὴν 
χάριν αὐτοῖς δοκοῦσι" πολιτείαν γὰρ δόντες οὐκ ἀνέ- 
γραψαν εἰς τοὺς πολίτας, ἀλλὰ καὶ τοὺς ἄλλους τοὺς 
μὴ μετέχοντας τῆς ἰσονομίας εἰς τὰς δέλτους ἐξώριξον ὅ 
τὰς Καιρετανῶν. παρὰ δὲ τοῖς Ἕλλησιν εὐδοκίμησεν 
ἡ πόλις αὕτη διά τε ἀνδρείαν καὶ δικαιοσύνην τῶν τὸ 
γὰρ λῃστηρίων ἀπέσχετο καίπερ δυναμένη πλεῖστον, 
καὶ Πυϑοῖ τὸν ᾿“γυλλαίων καλούμενον ἀνέϑηκε ϑη- 
σαυρόν. "άγυλλα γὰρ ὠνομάξετο τὸ πρότερον ἡ νῦν 10 
Καιρέα. καὶ λέγεται Πελασγῶν κτίσμα τῶν ἐκ Θεττα- 
λίας ἀφιγμένων᾽ τῶν δὲ Δυδῶν, οἵπερ Τυρρηνοὶ με-- 
τωνομάσϑησαν, ἐπιστρατευσάντων τοῖς ᾿Δγυλλαίοις, 
προσιὼν τῷ τείχει τις ἐπυνθάνετο τοὔνομα τῆς πό- 
λεως, τῶν δ᾽ ἀπὸ τοῦ τείχους Θετταλῶν τινος ἀντὶ τοῦ 15 
ἀποχρίνασϑαι προσαγορεύσαντος αὐτὸν, ,,χαῖρε,"ς δε-- 
ξάμενοι τὸν οἰωνὸν οἵ Τυρρηνοὶ τοῦτον ἁλοῦσαν τὴν 
πόλιν μετωνόμασαν. ἡ δὲ οὕτω λαμπρὰ καὶ ἐπιφανὴς 
πόλις νῦν ἴχνη σώξει μόνον, εὐανδρεῖ δ᾽ αὐτῆς μᾶλλον 
τὰ πλησίον ϑερμά, ἃ καλοῦσι Καιρετανά, διὰ τοὺς 30 
φοιτῶντας θεραπείας χάριν 

4 Τοὺς δὲ Πελασγούς, ὅτι μὲν ἀρχαῖόν τι φῦλον 
κατὰ τὴν Ἑλλάδα πᾶσαν ἐπιπολάσαν καὶ μάλιστα πα-- 

0.421 ρὰ τοῖς Αἰολεῦσι τοῖς κατὰ Θετταλίαν. ὁμολογοῦσιν 
ἅπαντες σχεδόν τι. νομίζειν δέφησιν Ἔφορος τὸ ἀνέ- 35 
καϑεν᾿ ρκάδας ὄντας ἐλέσϑαι στρατιωτικὸν βίον, εἰς 
δὲ τὴν αὐτὴν ἀγωγὴν προτρέποντας πολλοὺς ἅπασι 
τοῦ ὀνόματος μεταδοῦναι καὶ πολλὴν ἐπιφάνειαν κτή-- 
σασϑαι καὶ παρὰ τοῖς Ἕλλησι καὶ παρὰ τοῖς ἄλλοις, 
παρ᾽ ὄἤσους ποτὲ ἀφιγμένοι τετυχήκασι. καὶ γὰρ τῆς 30 
Κρήτης ἔποικοι γεγόνασιν, ὥς φησιν Ὅμηρος" λέγει 
γοῦν Ὀδυσσεὺς πρὸς. Πηνελόπην .. ἄλλη δ᾽ ἄλλων 
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»»γλῶσσα μεμιγμένη ἐν μὲν ᾿4χαιοί, ἐν δ᾽ Ἐτεόκρητες 
μεγαλήτορες. ἐν δὲ Κύδωνες., “ΖΙωριέες τε τριχάικες, 
ο»ὐοέτε Πελασγοί.“ καὶ τὸ Πελασγικὸν "άργος ἡ Θεττα- 
λέα λέγεται, τὸ μεταξὺ τῶν ἐκβολῶν τοῦ Πηνειοῦ καὶ 

5 τῶν Θερμοπυλῶν ἕως τῆς ὀρεινῆς τῆς κατὰ Πίνδον, διὰ 
τὸ ἐπάρξαι τῶν τόπων τούτων τοὺς Πελασγούς. τόν τε 
Ζία τὸν Δωδωναῖον αὐτὸς ὁ ποιητὴς ὀνομάξει Πελασ-- 
γικόν .Ζεῦ ἄνα, ΖΙὠὡδωναῖε. Πελασγικέ.“ς πολλοὶ ὃὲ 
καὶ τὰ ̓ Ἠπειρωτικὰ ἔϑνη Πελασγικὰ εἰρήκασιν. ὡς καὶ 

Ἰο μέχρι δεῦρο ἐπαρξάντων᾽ Πελασγούς τε πολλοὺς καὶ 
τῶν ἡρώων ὄνομα καλέσαντες, οἵ ὕστερον ἀπ᾿ ἐκείνων 
πολλὰ τῶν ἐθνῶν ἐπώνυμα πεποιήκασι" καὶ γὰρ τὴν 
“Δέαβον Πελασγίαν εἰρήκασι. καὶ τοῖς ἐν τῇ Τρῳάδι 
Κίλιξιν Ὅμηρος εἴρηκε τοὺς ὁμόρους Πελασγούς ..1π-- 

16 οπόϑοος δ᾽ ἄγε φῦλα Πελασγῶν ἐγχεσιμώρων,. τῶν οἵ 
»»“άρισαν ἐριβώλακα ναιετάασκον." τῷ δ᾽ Ἐφόρῳ τοῦ 
ἐξ᾿ Ἀρκαδίας εἶναι τὸ φῦλον τοῦτο ἦρξεν Ἡσίοδος. φησὶ 
γάρ οουἱεῖς ἐξεγένοντο Δυκάονος ἀντιϑέοιο, ὅν ποτὲ 
οτίκτε Πελασγός.“ς Αἰσχύλος δ᾽ ἐκ τοῦ περὶ Μυκήνας 

90. Ἄργους φησὶν ἐν Ἱκέτισι καὶ Δαναΐῖσι τὸ γένος αὐτῶν: 
καὶ τὴν Πελοπόννησον δὲ Πελασγίαν φησὶν Ἔφορος 
κληϑῆναι, καὶ Εὐριπίδης δ᾽ ἐν ᾿ἀρχελάῳ φησὶν ὅτι 
»»Ζαναὸς ὃ πεντήκοντα ϑυγατέρων πατὴρ ἐλθὼν ἐς 
»»σάργος ὥκισ᾽ Ἰνάχου πόλιν, Πελασγιώτας δ᾽ ὠνομα- 

45 »»ὐμένους τὸ πρὶν Ζἰαναοὺς καλεῖσϑαι νόμον ἔϑηκ᾽ ἀν᾽ 
.  λλάδα."Κ ᾿ἀντικλείδης δὲ πρώτους φησὶν αὐτοὺς τὰ 
περὶ “ῆμνον καὶ Ἴμβρον κτίσαι, καὶ δὴ τούτων τινὰς 
καὶ μετὰ Τυρρηνοῦ τοῦ “άτυος εἰς τὴν Ἰταλίαν συνᾶ- 
ραι. καὶ οἱ τὴν ᾿4ἀτϑίδα συγγράψαντες ἱστοροῦσι περὶ 

δϑοτῶν Πελασγῶν ὡς καὶ ᾿4ϑήνησι γενομένων, διὰ δὲ 

80. ροβὶ γενομένων: τῶν Πελασγῶν 
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΄ [4 ἀρῶ τὸ πλανήτας εἶναι καὶ δίκην ὀρνέων ἐπιφοιτᾶν ἐφ᾽ 
οὖς ἔτυχε τόπους Πελαργοὺς ὑπὸ τῶν ᾿Δττικῶν κλη- 

Τῆς δὲ Τυρφηνίας μῆκος μὲν τὸ μέγιστον εἶναί 
φασι τὴν παραλίαν ἀπὸ Μούνης μέχρι ᾿ΘὩστίων δισχι-- ὃ 
λίων που καὶ πεντακοσίων σταδέων. πλάτος δὲ τοῦ 
ἡμίσους ἔλαττον τὸ πρὸς τοῖς ὄρεσιν. εἰς μὲν οὖν Πί- 
σας ἀπὸ Λούνης πλείους τῶν τετρακοσίων σταδίων 

εἰσίν, ἐντεῦϑεν δ᾽ εἰς Θολατέρρας διακόσιοι ὀγδοή- 
κοντα, πάλιν δ᾽ ἐνθένδε εἰς Ποπλώνιον διακόσιοι 10 
ἑβδομήκοντα, ἐκ δὲ Ποπλωνίου εἰς Κόσαν ἐγγὺς ὀκτα-- 
κόσιοε,, οἵ δὲ ἑξακόσιοι φασί ..... Πολύβιος δ᾽ οὐκ εὖ 
καὶ τοὺς πάντας χιλίους τριακοσίους τριάκοντα λέγει. 
τούτων δ᾽ ἡ μὲν Δοῦνα πόλις ἐστὶ καὶ λιμήν, καλοῦσι δ᾽ 

᾿ οὗ Ἕλληνες Σελήνης λιμένα καὶ πόλιν. ἡ μὲν οὖν πόλις 16 
οὐ μεγάλη, ὃ δὲ λιμὴν μέγιστός τε καὶ κάλλιστος, ἐν αὑτῷ 
περιέχων πλείους λιμένας ἀγχιβαϑεῖς πάντας. οἷον ἂν 
γένοιτο ὁρμητήριον ϑαλαττοχρατησάντων ἀνθρώπων 
τοσαύτης μὲν ϑαλάττης τοσοῦτον δὲ χρόνον. περι-- 
κλείεται δ᾽ ὁ λιμὴν ὄρεσιν ὑψηλοῖς, ἀφ᾽ ὧν τὰ πελάγη 30 
κατοπτεύεται καὶ ἡ Σαρδὼ καὶ τῆς ἠόνος ἑχατέρωϑεν 
πολὺ μέρος. μέταλλα δὲ λίϑου λευκοῦ τε καὶ ποικίλου 
γλαυκίξοντος τοσαῦτά τ᾽ ἐστὶ καὶ τηλικαῦτα, μονολίέ- 
ϑους ἐκδιδόντα πλάκας καὶ στύλους. ὥστε τὰ πλεῖστα 
τῶν ἐκπρεπῶν ἔργων τῶν ἐν τῇ Ῥώμῃ καὶ ταῖς ἄλλαις 38 
πόλεσιν ἐντεῦϑεν ἔχειν τὴν χορηγίαν" καὶ γὰρ εὐεξά-- 
γωγὸς ἐστιν ἡ λίθος, τῶν μετάλλων ὑπερκειμένων τῆς 
ϑαλάττης πλησίον, ἐκ δὲ τῆς ϑαλάττης διαδεχομένου 
τοῦ Τιβέριος τὴν κομιδήν᾽ καὶ τὴν ξυλείαν τὴν εἰς τὰς 
οἰκοδομὰς σελμάτων εὐθυτάτων καὶ εὐμηκεστάτων ἡ 80 
Τυρρηνία χορηγεῖ τὴν πλείστην, τῷ ποταμῷ κατά- 
γουσα ἐκ τῶν ὁρῶν εὐϑύς. [πρὸς δὲ τοῖς ὄρεσι τοῖς 
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ὑπερκειμένοις τῆς Δούνης ἐστὶ πόλις Δοῦκα.] μεταξὺ 
δὲ Δούνης καὶ Πίσης ὁ Μάκρας ἐστὶ Ἐχωρίον, ᾧ πέρατι 
τῆς Τυρρηνίας καὶ τῆς Διγυστικῆς κέχρηνται τῶν συγ- 

γραφέων πολλοί. ἡ δὲ Πῖσα κτίσμα μέν ἐστι τῶν ἐν 
δ Πελοποννήσῳ Πισατῶν, οἵ μετὰ Νέστορος ἐπὶ Ἴλιον 
στρατεύσαντες κατὰ τὸν ἀνάπλουν ἐπλανήϑησαν, οἵ 
μὲν εἰς τὸ Μεταπόντιον οἱ δ᾽ εἰς τὴν Πισᾶτιν, ἄπαντες 
Πύλιοι καλούμενοι. δυεῖν δὲ ποταμῶν κεῖται μεταξὺ 
κατ᾽ αὐτὴν τὴν συμβολήν, “ἄρνου τε καὶ Αὔσαρος, ὧν 

οὐ μὲν ἐξ᾿ “ρρητίου φέρεται πολύς, οὐχὶ πᾶς, ἀλλὰ τριχὴ 
σχισϑείς, ὁ δ᾽ ἐκ τῶν ᾿4πεννίνων ὀρῶν" συμπεσόντες 
δ᾽ εἰς ἕν ῥεῖϑρον μετεωρίξουσιν ἀλλήλους ταῖς ἀντι- 
κοπαῖς ἐπὶ τοσοῦτον ὥστε τοὺς ἐπὶ τῶν ἠόνων ἑστῶτας 
ἀμφοτέρων μηδέτερον ὑπὸ ϑατέρου καϑορᾶσϑαι, ὥστ᾽ 

16 ἀνάγκη δυσανάπλωτα ἐκ ϑαλάττης εἶναι" στάδιοι δ᾽ 
εἰσὶ τοῦ ἀνάπλου περὶ εἴκοσι. μυϑεύουσι δ᾽, ὅτε πρῶ-- 
τον ἐκ τῶν ὀρῶν οἵ ποταμοὶ κατεφέροντο οὗτοι, κω- 
λυομένους ὑπὸ τῶν ἐπιχωρίων μὴ συμπεσόντες εἰς ἕν 
κατακλύξοιεν τὴν χώραν, ὑποσχέσϑαι μὴ κατακλύσειν, 

20 καὶ φυλάξαι τὴν πίστιν. δοκεῖ δ᾽ ἡ πόλις εὐτυχῆσαί 0.228 
ποτὲ, καὶ νῦν οὐκ ἀδοξεῖ διά τε εὐκαρπίαν καὶ τὰ λι- 
ϑουργεῖα καὶ τὴν ὕλην τὴν ναυπηγήσιμον, ἦ τὸ μὲν 
παλαιὸν ἐχρῶντο πρὸς τοὺς κατὰ ϑάλατταν κινδύυνους" 
καὶ ψὰρ μαχιμώτεροι Τυρρηνῶν ὑπῆρξαν, καὶ παρώ-- 

55 ξυναν αὐτοὺς οἵ Δίψγυες πονηροὶ γεέτονες παρὰ πλευ-- 
ρὰν ὄντες νῦν δὲ τὸ πλέον εἰς τὰς οἰκοδομὰς ἀναλί-- 
σκεται τὰς ἐν Ῥώμῃ κἀν ταῖς ἐπαύλεσι βασίλεια κατα-- 
σκευαξομένων Περσικά. 

Τῶν δὲ ᾿δολατερρανῶν ἡ μὲν χώρα κλύξεται τῇ 6 
30 ϑαλάττῃ, τὸ δὲ κτίσμα ἐν φάραγγι βαϑείᾳ λόφος ἐστὶν 

ὑψηλὸς περίκρῆμνος πάντη τὴν κορυφὴν ἐπίπεδος, ἐφ᾽ 
ἡ ἴδρυται τὸ τεῖχος τῆς πόλεως. ἡ δ᾽ ἐπ᾽ αὐτὴν ἀνάβα- 
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σις πεντεκαίδεκα σταδίων ἐστὶν ἀπὸ τῆς βάσεως, ὀξεῖα 
πᾶσα καὶ χαλεπή. ἐνταῦϑα συνέστησαν τινὲς τῶν Τυρ- 
ρηνῶν καὶ τῶν προγεγραμμένων ὑπὸ Σύλλα" πληρώ-- 
σαντες δὲ τέτταρα τάγματα στρατιᾶς διετῇ χρόνον ἐπο-- 
λιορκήϑησαν, εἶθ᾽ ὑπόσπονδοι παρεχώρησαν τοῦ τό-- ὅ 
που. τὸ δὲ Ποπλώνιον ἐπ᾽ ἄκρας ὑψηλῆς ἴδρυται κα-- 
τερρωγυίας εἰς τὴν ϑάλατταν καὶ χερρονησιξούσης, 
πολιορκίαν καὶ αὐτὸ δεδεγμένον περὶ τοὺς αὐτοὺς και- 
ρούς. τὸ μὲν οὖν πολίχνιον πᾶν ἔρημόν ἐστι πλὴν τῶν 
ἱερῶν καὶ κατοικιῶν ὀλίγων, τὸ δ᾽ ἐπίνειον οἰκεῖται 10 
βέλτιον, πρὸς τῇ ῥίξῃ τοῦ ὄρους λιμένιον ἔχον καὶ 
νεωδοίκους δύο᾽ καὶ δοκεῖ μοι μόνη τῶν Τυρρηνίδων 
τῶν παλαιῶν αὕτη πόλεων ἐπ᾽ αὐτῇ τῇ ϑαλάττῃ ἴδρῦ-- 
σϑαι' αἴτιον δ᾽ ἐστὶ τὸ τῆς χώρας ἀλίμενον διόπερ 
παντάπασιν ἔφευγον οἷ κτέσται τὴν ϑάλατταν ἢ προε-- 16 
βάλλοντο ἐρύματα πρὸ αὐτῆς, ὥστε μὴ λάφυρον ἕτοι- 
μὸν ἐκκεῖσϑαι τοῖς ἐπιπλεύσασιν. ἔστι δὲ καὶ ϑυννο-- 
σκοπεῖον ὑπὸ τῇ ἄκρᾳ. κατοπτεύεται δ᾽ ἀπὸ τῆς πό- 
λεως πόρρῶώϑεν μὲν καὶ μόλις ἡ Σαρδώ, ἐγγυτέρω δ᾽ ἡ 
Κύρνος ἑξήκοντα πως διέχουσα τῆς Σαρδόνος στα-- 20 

δίους, πολὺ δὲ μᾶλλον τούτων ἡ Αἰὐἰϑαλία, [ἢ] προσε-- 
χεστέρα τῇ ἠπείρῳ ἐστὶν ὅσον τριακοσίους διέχουσα 
σταδίους, ὅσους καὶ τῆς Κύρνου διέχει. ἄριστον δ᾽ 
ἀφετήριον τοῦτο τὸ χωρίον ἐστὶν ἐπὶ τὰς τρεῖς τὰς λε-- 
χϑείδας νήσους. εἴδομεν. δὲ καὶ ταύτας ἡμεῖς ἀναβάν-- 35 
τὲς ἐπὶ τὸ Ποπλώνιον καὶ μέταλλά τινα ἐν τῇ χώρᾳ 
ἐκλελειμμένα. εἴδομεν δὲ καὶ τοὺς ἐργαξομένους τὸν 
δίδηρον τὸν ἐκ τῆς 4ἰϑαλίας κομιξόμενον᾽ οὐ γὰρ δύ-- 
ψαται συλλιπαίνεσϑαι καμινευόμενος ἐν τῇ νήσῳ, κο- 
μέξεται δ᾽ εὐθὺς ἐκ τῶν μετάλλων εἰς τὴν ἤπειρον. 80 
τοῦτό τε δὴ παράδοξον ἡ νῆσος ἔχει καὶ τὸ τὰ ὀρύγματα 

0,294 ἀναπληροῦσϑαι πάλιν τῷ χρόνῳ τὰ μεταλλευϑέντα, 
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καϑάπερ τοὺς πλαταμῶνάς φασι τοὺς ἐν Ῥόδῳ καὶ τὴν 
ἐν Πάρῳ πέτραν τὴν μάρμαρον καὶ τὰς ἐν Ἰνδοῖς 
ἅλας, ὥς φησι Κλείταρχος. οὔτ᾽ οὖν Ἐρατοσϑένης 
ὀρϑῶς ὁ φήσας μὴ καϑορᾶσϑαι μήτε τὴν Κύρνον ἐκ 

8 τῆς ἠπείρου μήτε τὴν Σαρδόνα, οὔτ᾽ ᾿Αρτεμίδωρος ὁ 
φήσας ἐν χιλίοις εἷναι καὶ διακοσίοις σταδίοις πελαγίας 

ἀμφοτέρας. καὶ γὰρ εἶ τισιν, ἡμῖν γε οὐκ ἂν ὑπῆρξαν 
ὁραταὶ ἐπὶ τοσοῦτον ἐφ᾽ ὅσον σαφεῖς ἑωρῶντο, καὶ μά-- 
λιστα ἡ Κύρνος. ἔστι δὲ κατὰ τὴν Αὐἰϑαλίαν λιμὴν 4ρ-- 

10γῷος ἀπὸ τῆς ᾿4ργοῦς, ὥς φασιν. ἐκεῖσε γὰρ πλεῦσαι 
τὴν τῆς Κίρκης οἴκησιν ξητοῦντα τὸν Ἰάσονα, τῆς η- 
δείας ἐθελούσης ἰδεῖν τὴν ϑεών καὶ δὴ καὶ τῶν ἀπο-- 
στλεγγισμάτων παγέντων. ἃ ἐποίουν οἵ ᾿'4ργοναῦται, 
διαμένειν ἔτι καὶ νῦν διαποικίλους τὰς ἐπὶ τῆς ἠόνος 

18 ψήφους. αἱ δὲ τοιαῦται μυϑοποιίαι τεκμήρια τῶν λε-- 
γομένων ὑφ᾽ ἡμῶν εἰσίν. ὅτι οὐ πάντα Ὅμηρος αὐτὸς 
ἔπλαττεν, ἀλλ᾽ ἀκούων ϑρυλουμένων τῶν τοιούτων 
πολλῶν αὐτὸς προσετίϑει μήκη διαστημάτων καὶ ἐκτο-- 
πισμῶν" καὶ καϑάπερ τὸν Ὀδυσσέα εἰς τὸν ὠκεανὸν 

40 ἐξέβαλε. παραπλησίως καὶ τὸν Ἰάσονα, γενομένης καὶ 
τούτῳ πλάνης τινὸρ κἀκείνῳ, καϑάπερ καὶ Μενελάῳ. 
περὶ μὲν οὖν τῆς «Αὐἰϑαλίας τοσαῦτα. 

Ἡ δὲ Κύρνος ὑπὸ τῶν Ῥωμαίων καλεῖται Κορ--: 
σίκα. οἰκεῖται δὲ φαύλως τραχεῖά τε οὖσα καὶ τοῖς 

95 πλείστοις μέρεσι δύσβατος τελέως ὥστε τοὺς κατέχον -- 
τας τὰ ὄρη καὶ ἀπὸ λῃστηρίων ξῶώντας ἀγριωτέρους 
εἷναι ϑηρίων. ὁπόταν γοῦν ὁρμήσωσιν οἵ τῶν Ῥω-- 
μαέων στρατηγοὶ καὶ προσπεσόντες τοῖς ἐρύμασι πολὺ 
πλῆϑος ἕλωσι. τῶν ἀνδραπόδων ὁρᾶν ἔστιν ἐν τῇ 

80 Ῥώμῃ καὶ ϑαυμάξειν ὅσον ἐμφαίνεται τὸ ϑηριῶδες καὶ 
τὸ βοδσκηματῶδες ἐν αὐτοῖς" ἢ γὰρ οὐχ ὑπομένουσι 
ἐξῆν ἢ ξῶντες ἀπαϑεία καὶ ἀναισϑησίᾳ τῦνς ὠνησαμέ- 

- 
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νους ἐπιτρίβουσιν, ὥστε καίπερ τὸ τυχὸν καταβαλοῦ-- 
σιν ὑπὲρ αὐτῶν ὅμως μεταμέλειν. ἔστι δ᾽ ὅμως οἰκή-- 
σιμά τινα μέρη καὶ πολίσματά που Βλησίνων τε καὶ 
Χαάραξ καὶ Ἐνικονίαι καὶ ϑάπανες. μῆκος δὲ τῆς νήσου 
φησὶν ὁ χωρογράφος μέλια ἑκατὸν ξξήκοντα, πλάτος ὅ 
ὃὲ ἑβδομήκοντα" Σαρδόνος δὲ μῆκος διακόσια εἴκοσι, 
πλάτος δὲ ἐνενήκοντα ὀκτώ. κατ ἄλλους δὲ Κύρνου μὲν 
περίμετρος περὶ [τρισ]χιλίους λέγεται καὶ διακοσίους 
σταδίους, τῆς δὲ Σαρδόνος καὶ τετρακισχιλίους. ἔστι 
δὲ αὐτῆς τὸ πολὺ μέρος τραχὺ καὶ οὐκ εἰρηναῖον, πολὺ 10 
ὃΣ καὶ χώραν ἔχον εὐδαίμονα τοῖς πᾶσι, σίτῳ δὲ καὶ 
διαφερόντως. πόλεις δ᾽ εἰσὶ μὲν πλείους, ἀξιόλογοι δὲ 

6.226 Κάραλις καὶ Σοὔλχοι. τῇ δ᾽ ἀρετῇ τῶν τόπων ἀντιτάτ-- 
τεταί τις καὶ μοχϑηρέα" νοσερὰ γὰρ ἡ νῆσος τοῦ ϑέ- 
ρους καὶ μάλιστα ἐν τοῖς εὐκαρποῦσι χωρίοις" τὰ δ᾽ 15 

αὐτὰ ταῦτα καὶ πορϑεῖται συνεχῶς ὑπὸ τῶν ὀρείων 
οἵ καλοῦνται Διαγησβεῖς, Ἰολαεῖς πρότερον ὀνομαξό-- 
μενοι. λέγεται γὰρ Ἰόλαος ἄγων τῶν παίδων τινὰς τοῦ 
Ἡρακλέους ἐλθεῖν δεῦρο καὶ συνοικῆσαι τοῖς τὴν νῆ- 
σον ἔχουσι βαρβάροις" Τυρρηνοὶ δ᾽ ἦσαν᾽ ὕστερον δὲ 30 
Φοίνικες ἐπεκράτησαν οἵ ἐκ Καρχηδόνος, καὶ μετὰ 
τούτων Ῥωμαίοις ἐπολέμουν " καταλυϑέντων δὲ ἐκεί- 
νῶν πάνϑ᾽ ὑπὸ Ῥωμαίοις ὑπῆρξε. τέτταρα δ᾽ ἐστὶ τῶν 
ὀρείων ἔϑνη, Πάρατοι Σοσσινάτοι Βάλαροι᾿ Δκώνιτες, 
ἐν σπηλαίοις οἰκοῦντες, εἰ δέ τινα ἔχουσι γῆν σπόρι-- 35 
μον, οὐδὲ ταύτην ἐπιμελῶς σπείροντες, ἀλλὰ τὰς τῶν 
ἐργαξομένων καϑαρπάξοντες, τοῦτο μὲν τῶν αὐτόϑι 
τοῦτο δ᾽ ἐπιπλέοντες τοῖς ἐν τῇ περαίᾳ, Πισάταις μά-- 
λιστα. οἷ δὲ πεμπόμενοι στρατηγοὶ τὰ μὲν ἀντέχουσι, 
πρὸς ἃ δ᾽ ἀπαυδῶσιν, ἐπειδὰν μὴ λυσιτελῇ τρέφειν 80 
συνεχῶς ἐν τόποις νοσεροῖς στρατόπεδον. λείπεται ὃὲ 

στρατηγεῖν τέχνας τινάς" καὶ δὴ τηρήσαντες ἔϑος τι 
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τῶν βαρβάρων (πανηγυρίξουσι γὰρ ἐπὶ πλείους ἡμέ- 
ρας ἀπὸ τῆς λεηλασίας). ἐπιτέϑενται τότε καὶ χειροῦν-- 
ται πολλούς. γένονται δ᾽ ἐνταῦϑα οἵ τρίχα φύοντες 
αἰγείαν ἀντ᾽ ἐρέας κριοί, καλούμενοι δὲ μούσμωνες, 

δ ὧν ταῖς δοραῖς ϑωρακίξονται. χρῶνται δὲ πέλτῃ καὶ 
ξιφιδίῳ. 

“πὸ πάσης δὲ τῆς μεταξὺ Ποπλωνίου καὶ Πίσης 8 
ἱκανῶς αἱ νῆσοι κατοπτευούται᾽ ἐπιμήκεις δ᾽ εἰσὶ καὶ 
παράλληλοι σχεδὸν αἵ τρεῖς ἐπὶ νότον καὶ Διβύην τε-- 

10 τραμμέναι' πολὺ μέντοι τῷ μεγέϑει λείπεται τῶν ἄλ-- 
λων ἡ Αἰϑαλία. ἀπό τε τῆς Διβύης τὸ ἐγγυτάτω δίαρμά 
φησιν ὁ χωρογράφος εἰς τὴν Σαρδὼ μίλια τριακόσια. 
μετὰ δὲ τὸ Ποπλώνιον Κόσαι πόλις μικρὸν ὑπὲρ τῆς 
ϑαλάττης᾽ ἔστι δ᾽ ἐν κόλπῳ βουνὸς ὑψηλός, ἐφ᾽ οὗ τὸ 

1ὅ κτίσμα: ὑπόκειται δ᾽ Ἡρακλέους λιμὴν καὶ πλησίον 
λιμνοϑάλαττα καὶ παρὰ τὴν ἄκραν τὴν ὑπὲρ τοῦ κόλ-- 
που ϑυννοσκοπεῖον. ἀκολουϑεῖ γὰρ ὁ θύννος οὐ τῇ 
βαλάνῳ μόνον, ἀλλὰ καὶ τῇ πορφύρᾳ παρὰ γῆν, ἀρ- 
ξάμενος ἀπὸ τῆς ἔξω ϑαλάττης μέχρι καὶ Σικελέας. ἀπὸ 

20 δὲ τῶν Κοσῶν εἰς '᾿᾽Ὥστια παραπλέουσι πολίχνια ἐστι 
Γραείσκοι καὶ Πύργοι καὶ Ἄλσιον καὶ Φρεγῆνα. εἰς 
μὲν δὴ Γραδίσκους στάδιοι τριακόσιοι, ἐν δὲ τῷ με-- 
ταξὺ τόπος ἐστὶ καλούμενος Ῥηγισοίλλα᾽ ἱστόρηται δὲ 
γενέσθαι τοῦτο βασίλειον Μάλεω τοῦ Πελασγοῦ, ὅν 

96 φασι δυναστεύσαντα ἐν τοῖς τόποις μετὰ τῶν συνοί- 0.336 
κων Πελασγῶν ἀπελθεῖν ἐνθένδε εἰς ᾿'ἀϑήνας" τούτου 

Ὁ δ᾽ εἰσὶ τοῦ φύλου καὶ οἵ τὴν “4γυλλαν κατεσχηκότες. 
ἀπὸ δὲ Γρασίσκων εἰς Πύργους μικρὸν ἐλάττους τῶν 
ἑκατὸν ὀγδοήκοντα, ἔστι δ᾽ ἐπίνειον τῶν Καιρετανῶν 

80 ἀπὸ τριάκοντα σταδίων. ἔχει δὲ Εἰληϑυίας ἱερόν, Πε- 
λασγῶν ἴδρυμα, πλούσιόν ποτε γενόμενον ἐσύλησε δ᾽ 
αὐτὸ Διονύσιος ὁ τῶν Σικελιωτῶν τύραννος κατὰ τὸν 
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πλοῦν τὸν ἐπὶ Κύρνον. ἀπὸ δὲ τῶν Πύργων εἰς Ὥστια 
διακόσιοι ἑξήκοντα" ἐν δὲ τῷ μεταξὺ τὸ "Ἄλσιον καὶ 
ἡ Φρεγῆνα. περὶ μὲν τῆς παραλίας τῆς Τυρρηνικῆς 
ταῦτα. 

Ἐν δὲ τῇ μεσογαίᾳ πόλεις πρὸς ταῖς εἰρημέναις 5 
᾿Δρρήτιόν τε καὶ Περουσία καὶ ϑολσίνιοι καὶ Σούτριον" 
πρὸς δὲ ταύταις πολίχναι συχναί, Βλήρα τε καὶ Φερεν- 
τῖνον καὶ Φαλέριοι καὶ Φαλίσκον καὶ ΝΝεπήτα καὶ Στα-- 
τωνία καὶ ἄλλαι πλείους. αἴ μὲν ἐξ ἀρχῆς συνεστῶσαι, 
τινὲς δὲ τῶν Ῥωμαίων οἰκισάντων ἢ ταπεινωσάντων, 10 
καϑάπερ τοὺς ϑηίους πολεμήσαντας πολλάκιρ καὶ τὰς 

Φιδήνας. ἔνιοι δ᾽ οὐ Τυρρηνούς φασι τοὺς Φαλερίους 
ἀλλὰ Φαλίσκους. ἴδιον ἔϑνος᾽ τινὲς δὲ καὶ τοὺς Φα- 
λίσκους πόλιν ἰδιόγλωσσον᾽ οἱ δὲ “ἰκϑουμφαλίσκον 
λέγουσιν ἐπὶ τῇ Φλαμινίᾳ ὁδῷ κείμενον μεταξὺ Ὀκρί- χ6 
κλων καὶ Ῥώμης. ὑπὸ δὲ τῷ Σωράκτῳ ὄρει Φερωνία 
πόλις ἐστίν, ὁμώνυμος ἐπιχωρέᾳ τινὶ δαίμονι τιμωμένῃ 
σφόδρα ὑπὸ τῶν περιοίκων, ἧς τέμενός ἐστιν ἐν τῷ 
τόπῳ ϑαυμαστὴν ἱεροποιίαν ἔχον" γυμνοῖς γὰρ ποσὶ 
διεξίασιν ἀνθρακιὰν καὶ σποδιὰν μεγάλην οἵ κατεχό-- 20 
μενοι ὑπὸ τῆς δαίμονος ταύτης ἀπαϑεῖς, καὶ συνέρχε- 
ται πλῆϑος ἀνθρώπων ἃ ἅμα τῆς τε πανηγύρεως χάριν, 

ἣ συντελεῖται κατ᾽ ἔτος, καὶ τῆς λεχϑείσηρ ϑέας. μά- 

λιστα δ᾽ ἐστὶν ἐν μεσογαίᾳ τὸ 'ἀρρήτιον πρὸς τοῖς ὅρε- 
σιν. ἀπέχει γοῦν τῆς Ῥώμης χιλίους καὶ διακοσίους 36 
σταδίους, τὸ δὲ Κλούσιον ὀκτακοσίους " ἐγγὺς δὲ τού- 
τῶν ἐστὶ καὶ ἡ Περουσία. προσλαμβάνουσι δὲ πρὸς 
τὴν εὐδαιμονίαν τῆς χώρας καὶ λίμναι μεγάλαι τε καὶ 

πολλαὶ οὖσαι" καὶ γὰρ πλέονται καὶ τρέφουσιν ὄψον 
πολὺ καὶ τῶν πτηνῶν τὰ λιμναῖα" τύφη τε καὶ πάπυ-- 830 
ρος ἀνϑήλη τε πολλὴ κατακομίξεται ποταμοῖς εἰς τὴν 
“Ῥώμην, οὗς ἐκδιδόασιν αἴ λίμναι μέχρι τοῦ Τιβέρεως" 
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ὧν ἐστιν ἥ τε Κιμινία καὶ ἡ περὶ δολσινίους καὶ ἡ 
περὶ Κλούσιον καὶ ἡ ἐγγυτάτω τῆς Ῥώμης καὶ τῆς ϑα- 
λάττης Σαβάτα' ἀπωτάτω δὲ καὶ δὴ πρὸς ̓ “Ἵρρητύῃ ἡ 
Τρασουμέννα, καϑ᾽ ἣν αἱ ἐκ τῆς Κελτικῆς εἰς τὴν 

ὅ Τυρρηνίαν εἰσβολαὶ στρατοπε ἔδοις, αἷσπερ καὶ ᾿άννί-. 
βας ἐχρήσατο, δυεῖν οὐσῶν, ταύτης τε καὶ τῆς ἐπ᾿ ᾽4ρι- 
μίνου διὰ τῆς Ὀμβρικῆς. βελτίων μὲν οὖν ἡ ἐπ᾿ ᾽άρι- 
μένου ταπεινοῦταιγαρ ἐνταῦϑα ἱκανῶς τὰ ὄρη φρου--Ο.257 
ρουμένων δὲ τῶν παρόδων τούτων ἐπιμελῶς. ἠναγ-- 

10 κάσϑη τὴν χαλεπωτέραν ἐλέσϑαι, καὶ ἐκράτησεν ὅμως 
νικήσας μάχας μεγάλας Φλαμίνιον. πολλὴ δὲ καὶ τῶν 
ϑερμῶν ὑδατῶν ἀφϑονία κατὰ τὴν Τυρρηνίαν᾽ οὐχ 
ἧττον δ᾽ εὐανδρεῖ τῶν ἐν Βαΐαις. ἃ διωνόμασται πολὺ 
πάντων μάλιστα. 

16 Τῇ ὁὲ Τυρρηνίᾳ παραβέβληται κατὰ τὸ πρὸς ξω 10 
μέρος ἡ Ὀμβρική. τὴν ἀρχὴν ἀπὸ τῶν ᾿Δπεννίνων λα- 
βοῦσα, καὶ ἔτι περαιτέρω μέχρι τοῦ ᾿ἀδρίου. ἀπὸ γὰρ 
δὴ Ῥαδέννης ἀρξάμενοι κατέχουσιν οὗτοι τὰ πλησίον 
καὶ ἐφεξῆς Σάρσιναν ᾿Δρίμινον Σήναν καὶ Μάρινον. 

οὺ αὐτοῦ δ᾽ ἐστὶ καὶ ὁ Αἶσις ποταμὸς καὶ τὸ Κίγγουλον 
ὄρος καὶ Σεντῖνον καὶ Μέταυρος ποταμὸς καὶ τὸ ἱερὸν 
τῆς Τύχης. περὶ γὰρ τούτους τοὺς τόπους ἐστὶ τὰ 
ὅρια τῆς Ἰταλίας τῆς πρότερον καὶ τῆς Κελτικῆς κατὰ 

τὸ πρὸς τῇ ϑαλάττῃ ταύτῃ μέρος. καίπερ μετατιϑέν-- 
φότῶν πολλάκις τῶν ἡγεμόνων. πρότερον μέν γε τὸν 

“ἷσιν ἐποιοῦντο ὅριον, πάλιν δὲ τὸν Ῥουβίκωνα πο-- 
ταμόν. ἔστι δ᾽ ὁ μὲν Αἶἷσις μεταξὺ ᾿ἀγκῶνος καὶ ΣΙή-- 
ῴας. ὁ δὲ Ῥουβίκων μεταξὺ ᾿Δριμένου καὶ Ραϑέννης, 
ἄμφω δ᾽ ἐκπίπτουσιν εἰς τὸν ᾿Αδρίαν. νυνὶ δὲ συμπά-- 

80 σης τῆς μέχρι Ἄλπεων ἀποδειχϑείδσης Ἰταλίας, τούτους 

12. ροβὶ Τυρρηνίαν: τῷ πλησίον εἶναι τῆς Ῥώμης 
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μὲν τοὺς ὅρους ἐᾶν δεῖ, τὴν δ᾽ Ὀμβρικὴν καϑ᾽ [αὑτ]ὴν 
οὐδὲν ἥττον μέχρι καὶ Ραδέννης ὁμολογοῦσιν ἅπαντες 
διβτείνειν " οἰκεῖται γὰρ ὑπὸ τούτων. εἰς μὲν δὴ ̓ 4ρέ- 
μίνον ἐνθένδε περὶ τριακοσίους φασίν, ἐκ δὲ Δριμίνου 
τὴν ἐπὶ Ῥώμης ἰόντι κατὰ τὴν Φλαμινίαν ὁδὸν διὰ τῆς ὅ 
Ὀμβοικῆς ἅπασα ἡ ὁδός ἐστι μέχρι Ὀκρίκλων καὶ τοῦ 
Τιβέρεως σταδίων πεντήκοντα καὶ τριακοσίων ἐπὶ τοῖς 
χιλίοις. τοῦτο μὲν δὴ μῆκος. τὸ δὲ πλάτος ἀνώμαλόν 
ἐστι. πόλεις δ᾽ εἰσὶν αἱ ἐντὸς τῶν ᾿Απεννίνων ὀρῶν 
ἄξιαι λόγου κατ᾽ αὐτὴν μὲν τὴν Φλαμινίαν ὁδὸν οἵ τε 10 
Ὀκρίκλοι πρὸς τῷ Τιβέρει καὶ "λαρολονι καὶ ΝΝαρνία, 
δι᾽ ἧς ῥεῖ ὃ Νὰρ ποταμός, συμβάλλων τῷ Τιβέρει μι- 
κρὸν ὑπὲρ Ὀκρίκλων, πλωτὸς οὐ μεγάλοις σκάφεσιν" 
εἶτα Κάρσουλοι καὶ Μηδανία, παρ᾽ ἣν ῥεῖ ὁ Τενέας, 
καὶ οὗτος ἐλάττοσι σκάφεσι κατάγων ἐπὶ τὸν Τίβεριν 15 
τὰ ἐκ τοῦ πεδίου. καὶ ἄλλαι δ᾽ εἰσὶ κατοικίαι διὰ τὴν 
ὁδὸν πληϑυνόμεναι μᾶλλον ἢ διὰ πολιτικὸν σύστημα, 
Φόρον Φλαμίνιον καὶ Νουκερία ἡ τὰ ξύλινα ἀγγεῖα 
ἐργαξομένη καὶ Φόρον Σεμπρώνιον. ἐν δεξιᾷ δὲ τῆς 
ὁδοῦ βαϑδίξοντι ἐκ τῶν Ὀκρίκλων εἰς ““ρέίμινον [ντέ-- 30 
ραμνά ἐστι καὶ Σπολήτιον καὶ Αἴσιον καὶ Καμέρτης, 
ἐν αὐτοῖς τοῖς ὁρίζουσι τὴν Πικεντίνην ὄρεσι. κατὰ δὲ 
ϑάτερα μέρη ᾿Δμερία τε καὶ Τοῦδερ εὐερκὴς πόλις, 
καὶ Εἰσπέλλον καὶ Ἰγούιον, πλησίον τοῦτο ἤδη τῶν 
ὑπερβολῶν τοῦ ὄρους. ἅπασα δ᾽ εὐδαίμων ἥ χώρα, ιιι-- 35 

οοοδκρῷ δ᾽ ὀρειοτέρα Σ ἐειᾷ μᾶλλον ῆ πυρῷ τοὺς ἀνθρώ- 
ποὺς τρέφουσα" ὀρεινὴ δὲ καὶ ἡ ῆ Σαβίνη ἐφεξῆς οὖσα 
ταύτῃ. παραβεβλημένη τὸν αὐτὸν τρόπον ὄνπερ αὕτη 
τῇ Τυρρηνικῇ᾽ καὶ τῆς Δατίνης δὲ ὅσα πλησιάξει τού- 
τοις τε καὶ τοῖς ᾿Απεννίνοις ὄρεσι τραχύτεράα ἐστιν. 80 
ἄρχεται μὲν οὖν τὰ δύο ἔϑνη ταῦτα ἀπὸ τοῦ Τιβέρεως 
καὶ τῆς Τυρρηνίας, ἐκτείνεται δὲ ἐπὶ τὰ ̓ 4πέννινα ὄρη 
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πρὸς τῷ ᾿Αδρίᾳ λοξὰ παρεμβάλλοντα, ἡ δὲ Ὀμβρικὴ 
καὶ παραλλάττουσα, ὡς εἴρηται, μέχρι τῆς ϑαλάττης. 
περὶ μὲν οὖν τῶν Ὀμβρικῶν ἱ ἱκανῶς εἴρηται. 

Σαβῖνοι δὲ στενὴν οἰκοῦσι χώραν, ἐπὶ μῆκος δὲ ὃ 
ὅ διήκουσαν καὶ χιλίων σταδίων ἀπὸ τοῦ Τιβέρεως καὶ 
Νωμεντοῦ πολίχνης μέχρι ϑηστίνων. πόλεις δ᾽ ἔχου-- 
σιν ὀλίγας καὶ τεταπεινωμένας διὰ τοὺς συνεχεῖς πο-- 

λέμους, ᾿Δμέτερνον καὶ Ῥεᾶτε, εὖ πλησιάξει κώμη Ἰν-- 
τεροκρέα καὶ τὰ ἐν Κωτιλίαις ψυχρὰ ὕδατα, ἀφ᾽ ὧν 

10 καὶ πίνουσι καὶ ἐγκαϑίξοντες ϑεραπεύονται νόσους. 
Σαβίνων δ᾽ εἰσὶ καὶ οἱ Φόρουλοι, πέτραι πρὸς ἀπόστα- 
όιν μᾶλλον ἢ κατοικίαν εὐφυεῖς. Κύρις δὲ νῦν μὲν 
κωμίον ἐστίν, ἦν δὲ πόλις ἐπίδημος, ἐξ ἧς ὥρμηντο 
οἱ τῆς Ῥώμης βασιλεύσαντες Τίτος Τάτιος καὶ Νου- 

16 μᾶς Πομπίλιος' ἐντεῦϑεν δὲ καὶ Κυρίτας ὀνομάξου-- 
εἰσιν οἱ δημηγοροῦντες τοὺς Ῥωμαίους. Τρήβουλά τε 

καὶ Ἠρητὸν καὶ ἄλλαι κατοικίαι τοιαῦται κῶμαι μᾶλ-- 

λον ἢ πόλεις ἐξετάξοιντ᾽ ἄν. ἅπασα δ᾽ αὐτῶν ἡ γῆ δια- 
φερόντως ἐλαιόφυτός ἐστι καὶ ἀμπελόφυτος., βάλανόν 

ὅ0τὲ ἐκφέρει πολλήν σπουδαία δὲ καὶ βοσχήμασι τοῖς 
τε ἄλλοις. καὶ δὴ τὸ τῶν ἡμιόνων γένος τῶν Ῥεατίνων 
διωνόμασται ϑαυμαστῶς. ὡς δ᾽ εἰπεῖν, ἅπασα ἡ Ἰτα-- 
λία ϑρεμμάτων τε ἀρίστη τροφὸς καὶ καρπῶν ἐστιν, 
ἄλλα δ᾽ εἴδη κατὰ ἄλλα μέρη τῶν πρωτείων τυγχάνει. 

26 ἔστι δὲ καὶ παλαιότατον γένος οἱ Σαβῖνοι καὶ αὐτό-- 
χϑονες" τούτων δ᾽ ἄποικοι Πικεντῖνοί τε καὶ Σιαυνῖ- 
ται; τούτων δὲ Δευκανοί, τούτων δὲ Βρέττιοι. τὴν δ᾽ 
ἀρχαιότητα “τεκμήριον ἄν τις ποιήσαιτο ἀνδρείας καὶ 
τῆς ἄλλης ἀρετῆς ἀφ᾽ ἧς ἀντέσχον μέχρι πρὸς τὸν πα- 

ὃ0 ρόντα χρόνον. φησὶ δ᾽ ὁ συγγραφεὺς Φαβιος ἹΡωμαί.- 
ουὅς αἰσθέσθαι τοῦ πλούτου τότε πρῶτον, ὅτε τοῦ 
ἔϑνους τούτου κατέστησαν κύριοι. ἔστρωται δὲ δι᾽ αὖ-- 
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τῶν ἡ Σαλαρία ὁδὸς οὐ πολλὴ οὖσα, εἰς ἣν καὶ ἡ Νω" 
μεντανὴ συμπίπτει κατὰ Ἠρητὸν τῆς Σαβίνης κώμην 
ὑπὲρ τοῦ Τιβέρεως κειμένην, ἀπὸ τῆς αὐτῆς ζω; 
ἀρχομένη τῆς «Κολλίνης. 

9 Ἑξῆς δ᾽ ἧ “Ματένη κεῖται, ἐν ἡ καὶ ἡ ῆ τῶν Ῥωμαίων 8 

πόλις, πολλὰς συνειληφυῖα καὶ τῆς μὴ Δατίνης πρό- 
τερον. Αἷκοι γὰρ καὶ ϑόλσκοι καὶ Ἔρνικοι ᾿Αβοριγῖνἕς 
τε οἱ περὶ αὐτὴν τὴν Ῥώμην καὶ Ῥούτουλοι οἵ τὴν ἀρ-- 
χαίαν ᾿Δρδέαν ἔχοντες καὶ ἄλλα συστήματα μείξω καὶ 

0.229 ἐλάττω τὰ περιομκοῦντα τοὺς τότε Ῥωμαίους ὑπῆρξαν, 10 
ἡνίκα πρῶτον ἔκτιστο ἡ πόλις᾽ ὧν ἔνια κατὰ κώμας 
αὐτονομεῖσθαι συνέβαινεν ὑπ᾽ οὐδενὶ κοινῷ φύλῳ 
τεταγμένα. φασὶ δὲ Αἰνείαν μετὰ τοῦ πατρὸς ᾿Αγχίδου 
καὶ τοῦ παιδὸς ᾿ἀσκανίου κατάραντας εἰς Μαυρεντὸν 
τῆς πλησίον τῶν Ὠστίων καὶ τοῦ Τιβέρεως ἠόνος, μι-- 16 
κρὸν ὑπὲρ τῆς θαλάττης, ὅσον ἐν τέτταρσ' καὶ εἴκοσι 
σταδίοις, κτίσαι πόλιν. ἐπελθόντα δὲ Δατῖνον τὸν τῶν 
᾿Αβοριγίνων βασιλέα τῶν οἰχούντων τὸν τόπον τοῦ- 
τον, ὕπου νῦν ἡ Ῥώμη ἐστί, συμμάχοις χρήσασϑαι 
τοῖς περὶ τὸν Αἰνείαν ἐπὶ τοὺς γειτονεύοντας Ῥουτού-- 30 
λους τοὺς ᾿4ρδέαν κατέχοντας (στάδιοι δ᾽ εἰσὶν ἀπὸ 
τῆς ᾿Δρδέας εἰς τὴν Ῥώμην ἑκατὸν ξξήκοντα), νική-- 
σαντα δ᾽ ἀπὸ τῆς ϑυγατρὸς “αεινίας ἐπώνυμον κτίσαι 
πλησίον πόλιν. πάλιν δὲ τῶν Ῥουτούλων συμβαλόντων 
εἰς μάχην, τὸν μὲν Λατῖνον πεσεῖν, τὸν δὲ “Αἰνείαν 95 
νικήσαντα βασιλεῦσαι καὶ Δατίνους καλέσαι τοὺς ὑφ᾽ 
αὑτῷ. καὶ τούτου δὲ τελευτήσαντος καὶ τοῦ πατρός, 
τὸν ᾿ἀσκάνϊον Ἄλβαν κτίσαι ἐν τῷ ̓ ἡλβανῷ ὄρει, διέ- 
χοντι τῆς Ῥώμης τοσοῦτον ὅσον καὶ ἡ 4ρδέα. ἐνταῦθα 
Ῥωμαῖοι σὺν τοῖς Δατίνοις “Ζιὶ ϑύουσιν. ἅπασα ἡ συν-- 80 
αρχία ἀθροισϑεῖσα" τῇ πόλει δ᾽ ἐφιστᾶσιν ἄρχοντα 
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πρὸς τὸν τῆς ϑυσίας χρόνον τῶν γνωρίμων τινὰ νέων. 
ὕστερον δὲ τετρακοσίοις ἔτεσιν ἱστορεῖται τὰ περὶ 
᾿Δμόλλιον καὶ τὸν ἀδελφὸν Νουμίτορα, τὰ μὲν μυϑώ- 
δη τὰ δ᾽ ἐγγυτέρω πίστεως. διεδέξαντο μὲν γὰρ τὴν 

δ τῆς Αλβας ἀρχὴν ἀμφότεροι παρὰ τῶν ἀπογόνων τοῦ 
᾿Δσκανίου, διατείνουσαν μέχρι τοῦ Τιβέρεως " παραγ- 
κωνισάμενος δ᾽ ὁ νεώτερος τὸν πρεσβύτερον ἦρχεν ὁ 
᾿ΑΔμόλλιος, υἱοῦ δ᾽ ὄντος καὶ θυγατρὸς τῷ Νουμίτορι, 
τὸν μὲν ἐν κυνηγίᾳ δολοφονεῖ, τὴν δέ, ἵνα ἄτεκνος 

10 διαμείνῃ, τῆς Ἑστίας ἱέρειαν κατέστησε παρϑενείας 
χάριν" καλοῦσι δ᾽ αὐτὴν" Ῥέαν Σιλβίαν. εἶτα φϑορὰν 
“φωράσας, διδύμων αὐτῇ παίδων γενομένων. τὴν μὲν 
᾿εἶρξεν ἀντὶ τοῦ κτείνειν χαριξόμενος τἀδελφῷ, τοὺς 
δ᾽ ἐξέθηκε πρὸς τὸν Τίβεριν κατά τι πάτριον. μυϑεύ-- 

16 εται μὲν οὖν ἐξ ἄρεως γενέσθαι τοὺς παῖδας, ἐκτεϑέν-- 

τας δ᾽ ὑπὸ λυκαίνης ὁραϑῆναι σκυλακευομένους. Φαυ-- 
στύλον δέ τινα τῶν περὶ τὸν τόπον συφορβῶν ἀνελό- 
μενον ἐκϑρέψαι (δεῖ δ᾽ ὑπολαβεῖν τῶν δυνατῶν τινα, 
ὑπηκόων δὲ τῷ ̓ ΔΑμολλίῳ, λαβόντα ἐκθρέψαι). καλέ-- 

90 σαι δὲ τὸν μὲν Ῥωμύλον τὸν δὲ Ῥώμον. ἀνδρωϑέντας 
δ᾽ ἐπιϑέσϑαι τῷ ̓ Αμολλίῳ καὶ τοῖς παισί: καταλυϑέν-- 
τῶν δ᾽ ἐκείνων καὶ τῆς ἀρχῆς εἰς τὸν Νουμίτορα περι-- 
στάσης, ἀπελθόντας οἴκαδε κτίσαι τὴν Ῥώμην ἐν τό-- 
ποις οὐ πρὸς αἵρεσιν μᾶλλον ἢ πρὸς ἀνάγκην ἐπιτη-- 

95 δείοιρ. οὔτε γὰρ ἐρυμνὸν τὸ ἔδαφος οὔτε χώραν οἱ-Ο.380 
κδίαν ἔχον τὴν πέριξ ὅση πόλει πρόσφορος, ἀλλ᾽ οὐδ᾽ 
ἀνϑρώπους τοὺς συνοικήσοντας᾽ οἱ γὰρ ὄντες ὥκουν 
καϑ᾽ αὑτούς, συνάπτοντές πὼς τοῖς τείχεσι τῆς κτι-- 
ξομένης πόλεως. οὐδὲ τοῖς ᾿λβανοῖς πάνυ προσέχον-- 

ϑοτερ. Κολλατία δ᾽ ἦν καὶ ᾿άἀντέμναι καὶ Φιδῆναι καὶ 
“αβικὸν καὶ ἄλλα τοιαῦτα τότε μὲν πολίχνια, νῦν δὲ 
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κῶμαι, κτήσεις ἰδιωτῶν, ἀπὸ τριάκοντα ἢ μικρῷ πλει-- 
όνων τῆς Ῥώμης σταδίων. μεταξὺ γοῦν τοῦ πέμπτου 
καὶ τοῦ ἔκτου λίϑου τῶν τὰ μίλια διασημαινόντων τῆς 
Ῥώμης καλεῖται τόπος Φῆστοι᾽ τοῦτον δ᾽ ὅριον ἀπο-- 
φαίνουσι τῆς τότε Ῥωμαέων γῆς, οἵ ϑ᾽ ἱερομνήμονες ὅ 
ϑυσίαν ἐπιτελοῦσιν ἐνταῦϑά τε καὶ ἐν ἄλλοις τόποις 
πλείοσιν ὡς ὁρίοις αὐθημερόν, ἣν καλοῦσιν Ἄμβαρ- 
δίαν. γενομένης δ᾽ οὖν στάσεως φασὶ κατὰ τὴν κτέ- 
σιν ἀναιρεϑῆναι τὸν Ῥῶμον. μετὰ δὲ τὴν κτίσιν ἀν-- 
ϑρώπους σύγκλυδας ὁ Ῥωμύλος ἤϑροιξεν, ἀποδείξας 10 
ἄσυλόν τι τέμενος μεταξὺ τῆς ἄκρας καὶ τοῦ Καπετω- 
λίου, τοὺς δ᾽ ἐκεῖ καταφεύγοντας τῶν ἀστυγειτόνων͵ 
πολίτας ἀποφαίνων. ἐπιγαμίας δὲ τούτοις οὐ τυγχά- 
νῶν ἐπηγγείλατο ἕνα ἀγῶνα ἱππικὸν τοῦ Ποσειδῶνος 
ἱερόν, τὸν καὶ νῦν ἐπιτελούμενον. συνελθόντων δὲ 1δ 
πολλῶν. πλείστων δὲ Σαβίνων, ἐκέλευσε τὰς παρϑέ- 
ψους ἁρπάσαι τὰς ἀφιγμένας τοῖς δεομένοις γάμου" 
μετιὼν δὲ τὴν ὕβριν Τίτος Τάτιος δι᾿ ὅπλων ὁ βασι- 
λεὺς τῶν Κυριτῶν ἐπὶ κοινωνέᾳ τῆς ἀρχῆς καὶ πολι-- 
τείας συνέβη πρὸς τὸν Ῥωμύλον᾽ δολοφονηϑέντος δ᾽ 50 
ἐν Δαδινίῳ τοῦ Τατίου, μόνος ἦρξεν ἑκόντων τῶν Κυ- 
ριτῶν ὁ Ῥωμύλος. μετὰ δὲ τοῦτον διεδέξατο τὴν ἀρχὴν 
Νουμᾶς Πομπίλιος πολίτης τοῦ Τατίου, παρ᾽ ἑκόντων 

λαβὼν τῶν ὑπηκόων. 
Αὕτη μὲν οὖν ἡ μάλιστα πιστευομένη τῆς Ῥώμης 56 

κτίσις ἐστίν. ἄλλη δέ τις προτέρα καὶ μυϑώδης 'ρκαδι- 
κὴν λέγουσα γενέσϑαι τὴν ἀποικίαν ὑπ Εὐάνδρου. τού- 
τῷ δ᾽ ἐπιξενωϑῆναι τὸν Ἡρακλέα ἐλαύνοντα τὰς Γηρυ- 
ὄνου βοῦς" πυϑόμενον δὲ τῆς μητρὸς Νικοστράτης τὸν 
Εὔανδρον (εἶναι δ᾽ αὐτὴν μαντικῆς ἔμπειρον), ὅτι τῷ 80 

1. ροβὶ ἥ: τεσσαράκοντα 
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Ἡρακλεῖ πεπρωμένον ἦν τελέσαντι τοὺς ἄθλους ϑεῷ 
γενέσϑαι, φράσαι τὸ πρὸς τὸν Ἡρακλέα ταῦτα καὶ τέ: 
μενος ἀναδεῖξαι καὶ ϑῦσαι ϑυσίαν Ἑλληνικήν., ἣν καὶ 
νῦν ἔτι φυλάττεσθαι τῷ Ἡρακλεῖ. καὶ ὁ γε Κοίλιος, ὁ 

ὁ τῶν Ῥωμαίων συγγραφεύς, τοῦτο τέϑεται σημεῖον τοῦ 
᾿Ελληνικὸν εἶναι κτίσμα τὴν Ῥώμην, τὸ παρ᾽ αὐτῇ τὴν 
πάτριον ϑυσίαν Ἑλληνικὴν εἶναι τῷ Ἡρακλεῖ. καὶ τὴν 
μητέρα δὲ τοῦ Εὐάνδρου τιμῶσι Ῥωμαῖοι, μίαν τῶν 
νυμφῶν νομίσαντες, Καρμέντην μετονομασϑεῖσαν. 

10 Οἱ δ᾽ οὖν “ατῖνοι κατ᾽ ἀρχὰς μὲν ἦ ἤσαν ὀλίγοι, καὶ“, 
οἵ πλείους οὐ προσεῖχον Ῥωμαίοις" ὕστερον δὲ κατα- ἡ 
πλαγέντες τὴν ἀρετὴν τοῦ τε Ῥωμύλου καὶ τῶν μετ᾽ 
ἐκεῖνον βασιλέων ὑπήκοοι πάντες ὑπῆρξαν. καταλυ- 
ϑέντων δὲ τῶν τε Αἴκων καὶ τῶν ϑόλσκων καὶ Ἑρνί- 

16 κων, ἔτι δὲ πρότερον Ῥουτούλων τε καὶ ᾿Αβοριγίνων, 
ἡ τούτων χώρα Ματίνη προσηγόρευται πᾶσα. ἦν δὲ 

᾿ τῶν ϑόλσκων τὸ Πωμεντῖνον πεδίον. ὅμορον τοῖς 4α- 
τίνοις) καὶ πόλις ᾿“πίολα, ἣν κατέσκαψε Ταρκύνιος 
Πρίσκος. «Ακοι δὲ γειτονεύοντες μάλιστα τοῖς Κυ- 

90 ρίταις, καὶ τούτων δ᾽ ἐκεῖνος τὰς πόλεις ἐξεπόρϑησεν᾽ 
ὁ δὲ υἱὸς αὐτοῦ τὴν Σϑέσσαν εἷλε τὴν μητρόπολιν τῶν 
δόλσκων. Ἔρνικοι δὲ πλησίον ᾧὥκουν τῷ τε Μανουίῳ 
καὶ τῇ "᾿Αλβᾳ καὶ αὐτῇ τῇ Ῥώμῃ" οὐκ ἄπωϑεν δ᾽ οὐδ᾽ 
᾿Δρικία καὶ Τελλῆναι καὶ άντιον. ᾿Αλβανοὶ δὲ κατ᾽ 

95 ἀρχὰς μὲν ὡμονόουν τοῖς Ῥωμαίοις ὁμόγλωττοί τε 
ὄντες καὶ Δατῖνοι, βασιλευόμενοι δ᾽ ἕκατεροι χω- 
οὶς ἐτύγχανον" οὐδὲν δ᾽ ἧττον ἐπιγαμίαι τε ἦσαν πρὸς 
ἀλλήλους καὶ ἱερὰ κοινὰ τὰ ἐν4λβα καὶ ἄλλα δίκαια 
πολιτικά" ὕστερον δὲ πολέμου συστάντος ἡ μὲν 41βα 

80 κατεσκάφη πλὴν τοῦ ἱεροῦ, οἵ δ᾽ ᾿Αλβανοὶ πολῖται 

16. Ροϑβί “Δβοριγένων: πρὸς δὲ τούτοις Ῥαικῶν, καὶ ᾿4ργυ- 
ρούσκων δέ τινες καὶ Πρεφέρνων 
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Ῥωμαίων ἐκρέϑησαν. καὶ τῶν ἄλλων δὲ τῶν περιοικί-- 
δων πόλεων αἵ μὲν ἀνῃρέϑησαν᾽ αἱ δὲ ἐταπεινώϑησαν 
ἀπειϑοῦσαι, τινὲς δὲ καὶ ηὐξήϑησαν διὰ τὴν εὔνοιαν. 
νυνὶ μὲν οὖν ἡ παραλία μέχρι πόλεως Σινοέσσης ἀπὸ 
τῶν Ὠστίων “ατίνη καλεῖται, πρότερον δὲ μέχρι τοῦ 5 
Κιρκαίου μόνον ἐσχήκει τὴν ἐπίδοσιν" καὶ τῆς μεσο-- 
γαίας δὲ πρότερον μὲν ὀὐ πολλή, ὕστερον δὲ καὶ μέχρε 
Καμπανίας διέτεινε καὶ Σαυνιτῶν καὶ Πελίγνων καὶ 
ἄλλων τῶν τὸ 4πέννινον κατοικούντων. 

δ ἔΩΔπασα δ᾽ ἐστὶν εὐδαίμων καὶ παμφόρος. πλὴν 10 
ὀλίγων χωρίων τῶν κατὰ τὴν παραλίαν ὅσα ἑλώδη καὶ 
νοσερά, οἷα τὰ τῶν ᾿4ρδεατῶν καὶ τὰ μεταξὺ ᾿Αἀντίου 
καὶ Μανουίου μέχρι Πωμεντίνου καέίτινων τῆς Σητίνης 
χωρέων καὶ τῆς περὶ Ταρρακῖναν καὶ τὸ Κιρκαῖον ἢ εἴ 
τινα ὀρεινὰ καὶ πετρώδη᾽ καὶ ταῦτα δ᾽ οὐ τελέως ἀργὰ 15 
οὐδ᾽ ἄχρηστα. ἀλλὰ νομὰς παρέχει δαψιλεῖς ἢ ὕλην ἡ 
καρπούς τινὰς ἑλείους ἢ πετραίους" τὸ δὲ Καίκουβον 
ἑλῶδες ὃν εὐοινοτάτην ἄμπδϑλον τρέφει τὴν δενδρῖ- 
τιν. πόλεις δ᾽ ἐπὶ ϑαλάττῃ μὲν τῶν Δατίνων εἰσὶ τά 
τε 'Ὥστια, πόλις ἀλίμενος διὰ τὴν πρόσχωσιν ἣν ὁ 90 
Τίβερις παραδκευάξει πληρούμενος ἐκ πολλῶν ποτα-- 
μῶν" παρακινδύνως μὲν οὖν ὁρμέξονται μετέωρα ἐν 
τῷ σάλῳ τὰ ναυκλήρια,͵ τὸ μέντοι λυσιτελὲς νικᾷ καὶ 

Ο.9ϑογὰρ ἡ τῶν ὑπηρετικῶν σκαφῶν εὐπορία τῶν ἐκδεχο-- 
μένων τὰ φορτία καὶ ἀντιφορτιξόντων ταχὺν ποιεὶ 96 
"τὸν ἀπόπλουν πρὶν ἢ τοῦ ποταμοῦ ἅψασθαι, καὶ μέ- 
ρους ἀποκουφισϑέντος εἰσπλεῖ καὶ ἀνάγεται μέχρι τῆς 
Ῥώμης. σταδίους ἑκατὸν ἐνενήκοντα. κτίσμα δ᾽ ἐστὶ 
τὰ 'ΩὩστια '΄ἄγκου Μαρκίου. αὕτη μὲν ἡ πόλις τοιαύτη. 
ἑξῆς δ᾽ ἐστὶν ΄ἄντιον., ἀλίμενος καὶ αὐτὴ πόλις" ἴδρυ- 80 
ται δ᾽ ἐπὶ πέτραις. διέχει δὲ τῶν Θστίων περὶ διακοσί- 
ους ἑξήκοντα σταδίους. νυνὶ μὲν οὖν ἀνεῖται τοῖς ἡγε-- 
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μόσιν εἰς σχολὴν καὶ ἄνεσιν τῶν πολιτικῶν. ὅτε λά- 
βοιεν καιρόν, καὶ διὰ τοῦτο κατῳκοδόμηνται πολυτε-- 
λεῖς οἰκήσεις ἐν τῇ πόλει συχναὶ πρὸς τὰς τοιαύτας 
ἐπιδημίας. καὶ πρότερον δὲ ναῦς ἐκέκτηντο καὶ ἐκοι-- 

δνώνουν τῶν λῃστηρίων τοῖς Τυρρηνοῖς, καίπερ ἤδη 
Ῥωμαίοις ὑπακούοντες. διόπερ καὶ ᾿4λέξανδρος πρό- 
τερον ἐγκαλῶν ἐπέστειλε. καὶ Ζ]ημήτριος ὕστερον, 
τοὺς ἁλόντας τῶν λῃστῶν ἀναπέμπων τοῖς Ῥωμαίοις, 
χαρίξεσϑαι μὲν αὐτοῖς ἔφη τὰ σώματα διὰ τὴν πρὸς 

τιοτοὺς Ἕλληνας συγγένειαν, οὐκ ἀξιοῦν δὲ τοὺς αὐτοὺς 
ἄνδρας στρατηγεῖν τε ἅμα τῆς Ἰταλίας καὶ λῃστήρια 
ἐχπέμπειν, καὶ ἐν μὲν τῇ ἀγορᾷ Διοσκούρων ἱερὸν 
ἰδουσαμένους τιμᾶν οὺς πάντες σωτῆρας ὀνομάξου- 
σιν, εἰς δὲ τὴν Ἑλλάδα πέμπειν τὴν ἐκείνων πατρίδα 

Ἰδότοὺς λεηλατήσοντας. ἔπαυσαν δ᾽ αὐτοὺς Ῥωμαῖοι τῆς 
τοιαύτης ἐπιτηδεύσεως. ἀνὰ μέσον δὲ τούτων τῶν πό-- 
λεωῶν ἐστὶ τὸ “αϑίνιον, ἔχον κοινὸν τῶν Δατίνων ἱερὸν 
᾿Δφροδίτης" ἐπιμελοῦνται δ᾽ αὐτοῦ διὰ προπόλων4ρ- 
δεᾶται" εἶτα Δαυρεντόν. ὑπέρκειται δὲ τούτων ἡ ̓49- 

90 δέα κατοικία Ῥουτούλων ἐν ἑβδομήκοντα σταδίοις ἀπὸ 
τῆς ϑαλάττης. ἔστι δὲ καὶ ταύτης πλησίον ᾿Αφροδίσιον, 
ὅπου πανηγυρίξουσι Δατῖνοι. Σαυνῖται δ᾽ ἐπόρϑησαν 
τοὺς τόπους καὶ λείπεται μὲν ἴχνη πόλεων, ἔνδοξα δὲ 
διὰ τὴν Αἰνείου γέγονεν ἐπιδημίαν καὶ τὰς ἱεροποιέας, 

46 [ἃς] ἐξ ἐκείνων τῶν χρόνων παραδεδόσϑαι φασί. 
Μετὰ δὲ Ἄντιον τὸ Κιρκαῖον ἐστὶν ἐν διακοσίοις 6 

καὶ ἐνενήκοντα σταδίοις ὅρος νησίζον ϑαλάττῃ τε καὶ 
ἕλεσι" φασὶ δὲ καὶ πολύρριξον εἶναι, τάχα τῷ μύθῳ 
τῷ περὶ τῆς Κίρκης συνοικειοῦντες. ἔχει δὲ πολίχνιον 

80 καὶ Κίρκης ἱερὸν καὶ ᾿4ϑηνᾶς βωμόν, δείκνυσϑαι δὲ 
καὶ φιάλην τινά φασιν Ὀδυσσέως. μεταξὺ δὲ ὅ τε Στό- 
ρας ποταμὸς καὶ ἐπ᾽ αὐτῷ ὕφορμος. ἔπειτα προσεχὴς 
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αἰγιαλὸς λιβί, πρὸς αὐτῷ μόνον τῷ Κιρκαίῳ λιμένιον 
ἔχων. ὑπέρκειται δ᾽ ἐν τῇ μεσογαίᾳ τὸ Πωμεντῖνον πε-- 
δίον' τὴν δὲ συνεχῆ ταύτῃ πρότερον Αὕσονες ῴκουν, 

Ο.ϑϑϑοῖπερ καὶ τὴν Καμπανίαν εἶχον, μετὰ δὲ τούτους 
Ὄσκοι" καὶ τούτοις δὲ μετῆν τῆς Καμπανίας, νῦν δ᾽ 6 
ἅπαντα Λατίνων ἐστὶ μέχρι Σινοέσσης, ὡς εἶπον. ἴδιον 
δέ τι τοῖς Ὄσκοις καὶ τῷ τῶν «Αὐσόνων ἔϑνει συμβέ- 
βηκε᾽ τῶν μὲν γὰρ Ὄσκων ἐκλελοιπότων ἡ διάλεκτος 
μένει παρὰ τοῖς Ῥωμαίοις, ὥστε καὶ ποιήματα σχηνο-- 
βατεῖσϑαι κατά τινα ἀγῶνα πάτριον καὶ μιμολογεῖ-- 10 
σϑαι" τῶν δ᾽ Αὐσόνων οὐδ᾽ ἅπαξ οἰκησάντων ἐπὶ τῇ 
Σικελικῇ ϑαλάττῃ, τὸ πέλαγος ὅμως Αὐσόνιον καλεῖ- 
ται. ἑξῆς δ᾽ ἐν ἑκατὸν σταδίοις τῷ Κιρκαίῳ Ταρρακῖνα 
ἐστί, Τραχίνη καλουμένη πρότερον ἀπὸ τοῦ συμβεβη- 
κότος. πρόκειται δὲ αὐτῆς μέγα ἕλος ὃ ποιοῦσι δύο 16 

ποταμοί᾽ καλεῖται δ᾽ ὁ μείξων Οὔφης. ἐνταῦϑα δὲ 
συνάπτει τῇ ϑαλάττῃ πρῶτον ἡ ̓“ππία ὁδός, ἐστρω- 
μένη μὲν ἀπὸ τῆς Ῥώμης μέχρι Βρεντεσίου, πλεῖστον 
δ᾽ ὁδευομένη, τῶν δ᾽ ἐπὶ ϑαλάττῃ πόλεων τούτων 
ἐφαπτομένη μόνον, τῆς τε Ταρρακίνης καὶ τῶν ἐφεξῆς 30 
Φορμιῶν τε καὶ Μιντούρνης καὶ Σινοέσσης, καὶ τῶν 
ἐσχάτων Ταραντός τε καὶ Βρεντεσίου. πλησίον δὲ τῆς 
Ταρρακίνης βαδίξοντι ἐπὶ τῆς Ῥώμης παραβέβληται τῇ 
ὁδῷ τῇ Αππίᾳ διῶρυξ ἐπὶ πολλοὺς τόπους πληρουμένη 
τοῖς ἑλείοις τε καὶ τοῖς ποταμίοις ὕδασι" πλεῖται δὲ μά-- 35 
λιστα μὲν νύκτωρ, ὥστ᾽ ἐμβάντας ἀφ᾽ ἑσπέρας ἐκβαί- 
νειν πρωίας καὶ βαδίξειν τὸ λσιπὸν τῇ ὁδῶ, ἀλλὰ καὶ 
μεϑ᾽ ἡμέραν ῥυμουλκεῖ δ᾽ ἡμιόνιον. ἑξῆς δὲ Φορ-- 
μίαι Δακωνικὸν κτίσμα ἐστίν, Ὁρμίαι λεγόμενον πρό-- 
τερον διὰ τὸ εὔορμον. καὶ τὸν μεταξὺ δὲ κόλπον ἐκεῖ-- 80 
νοι Καιάταν ὠνόμασαν᾽ τὰ γὰρ κοῖλα πάντα καιέτας οἵ 
“Μάκωνες προσαγορεύουσιν" ἔνιοι δ᾽ ἐπώνυμον τῆς 
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Αἰνείου τροφοῦ τὸν κόλπον φασέν. ἔχει δὲ μῆκος στα-- 
δίων δκατὸν ἀρξάμενος ἀπὸ Ταρρακίνης μέχρι τῆς 
ἄκρας τῆς ὁμωνύμου. ἀνέωγέ τ᾽ ἐνταῦϑα σπήλαια 
ὑπερμεγέϑη, κατοικίας μεγάλας καὶ πολυτελεῖς δε-- 

ὅ δεγμένα  ἐντεῦϑεν δ᾽ ἐπὶ τὰς Φορμίας τετταράκοντα. 
ταύτης δ᾽ ἀνὰ μέσον εἰσὶ καὶ Σινοέσσης αἱ Μιντοῦρ-- 
ναι, σταδίους ἑκατέρας διέχουσαι περὶ ὀγδοήκοντα. 
διαρρεῖ δὲ Δεῖρις ποταμός, Κλάνις δ᾽ ἐκαλεῖτο πρότε-- 
θον- φέρεται δ᾽ ἄνωϑεν ἐκ τῶν ᾿ «πεννέίνων ὀρῶν καὶ 

10 τῆς " ϑηστίνης παρὰ Φρεγέλλας κώμην (πρότερον δ᾽ ἣν 
πόλις ἔνδοξος), ἐκπίπτει δ᾽ εἰς ἄλσος ἱερὸν τιμώμε-- 
νον περιττῶς ὑπὸ τῶν ἐν Μιντούρναις ὑποκείμενον τῇ 
πόλει. τῶν δὲ σπηλαίων ἐν ὄψει μάλιστα πρόκεινται 
δυο νῆσοι πελάγιαι, Πανδατερία τε καὶ Ποντία, μικραὶ 

16 μὲν οἰκούμεναι δὲ καλῶς, οὐ πολὺ ἀπ᾽ ἀλλήλων διέ- 
χουσαι, τῆς ἠπείρου δὲ πεντήκοντα ἐπὶ τοὶς διακοσίοις. 
ἔχεται δὲ τοῦ Καιάτου κόλπου τὸ Καίκουβον, τούτου 
δὲ Φοῦνδοι, πόλις ἐν τῇ ὁδῷ τῇ ̓ Αππίᾳ κειμένη. πάν-Ο,.252 
τες δ᾽ εἰσὶν οἱ τόποι οὗτοι σφόδρα εὔοινοι" ὁ δὲ Καί- 

20 κουβος καὶ ὁ Φουνδανὸς καὶ ὁ Σητῖνος τῶν διωνομα- 
σμένων εἰσί. καϑάπερ ὁ Φάλερνος καὶ ὁ “Αλβανὸς καὶ 

ὁ Στατανός. ἡ δὲ Σινόεσσα ἐν κόλπῳ ἵδρυται, ἀφ᾽ οὗ 
καὶ τοὔνομα σίνος γὰρ ὁ κόλπος" πλησίον ἐστὶ δ᾽ αὐ- 
τῆς ϑερμὰ λουτρὰ κάλλιστα, ποιοῦντα πρὸς νόσους 

45 ἐνίας. αὗται μὲν αἵ ἐπὶ ϑαλάττῃ τῶν “ατίνων πόλεις. 
Ἐν δὲ τῇ μεσογαίᾳ πρώτη μὲν ὑπὲρ τῶν ᾿Φστίων Ἱ 

ἐστὶν ἡ Ῥώμη, καὶ μόνη γε ἐπὶ τῷ Τιβέρει κεῖται" περὶ 
ἧς ὅτι πρὸς ἀνάγκην οὐ πρὸς αἵρεσιν ἔχτισται εἴρη- 
ται" προσϑετέον δ᾽ ὅτι οὐδ᾽ οἱ μετὰ ταῦτα προσπτί. 

ϑ0σαντές τινα μέρη κύριοι τοῦ βελτίονος ἦσαν, ἀλλ᾽ 

22. ροβὶ ἐν: σητάνοις 
τπαθο 1. - ' »} 
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ἐδούλευον τοῖς προύποκειμένοις. οἱ μέν γε πρῶτοι τὸ 
Καπιτώλιον καὶ τὸ Παλάτιον καὶ τὸν Κυρῖνον λόφον 
ἐτείχισαν, ὃς ἦν οὕτως εὐεπίβατος τοῖς ἔξωϑεν ὥστ᾽ ἐ 
ἐφόδου Τίτος Τάτιος εἷλεν ἐπελϑών, ἡνίκα μετῇει τὴν 
τῶν ἁρπαγεισῶν παρϑένων ὕβριν" "ἄγκος δὲ Μάρκιος 5 
προσλαβὼν τὸ Καίλιον ὄρος καὶ τὸ ̓ 4βεντῖνον ὄρος καὶ 
τὸ μεταξὺ τούτων πεδίον, διηρτημένα καὶ ἀπὶ ἀλλήλων 
καὶ ἀπὸ τῶν προτετειχισμένων, προσέϑηκεν ἀναγκαί- 
ὡς οὔτε γὰρ οὕτως ἐρυμνοὺς λόφους ἔξω τείχους ἐᾶσαι 
τοῖς βουλομένοις ἐπιτειχίσματα καλῶς εἶχεν, οὔϑ᾽ ὅλον 10 
ἐχπληρῶσαι τὸν κύκλον ἴσχυσε τὸν μέχρι τοῦ Κυρί- 
νου. ἤλεγξε δὲ Σέρδιος τὴν ἔκλειψιν " ἀνεπλήρωσε γὰρ 
προσϑεὶς τόν τε Ἠσκυλῖνον λόφον καὶ τὸν θιμίναλιν. 
καὶ ταῦτα δ᾽ εὐέφοδα τοῖς ἔξωϑέν ἐστι" διόπερ τάφρον 
βαϑεῖαν ὀρύξαντες εἰς τὸ ἐντὸς ἐδέξαντο τὴν γῆν. καὶ 15 
ἐξέτειναν ὅσον ἕξαστάδιον χῶμα ἐπὶ τῇ ἐντὸς ὀφρύι 
τῆς τάφρου. καὶ ἐπέβαλον τεῖχος καὶ πύργους ἀπὸ τῆς 
Κολλίνας πύλης μέχρι τῆς Ἠσκυλίνας. ὑπὸ μέσῳ δὲ 
τῷ χώματι τρίτη ἐστὶ πύλη ὁμώνυμος τῷ διμινάλι 
λόφῳ. τὸ μὲν οὖν ἔρυμα τοιοῦτόν ἐστι τὸ τῆς πόλεως, 30 
ἐρυμάτων ἑτέρων δεόμενον. καί μοι δοκοῦσιν οἱ πρῶ- 
τοι τὸν αὐτὸν λαβεῖν διαλογισμὸν περέτε σφῶν αὐτῶν 
καὶ περὶ τῶν ὕστερον, διότι Ῥωμαίοις προσῆκεν οὐκ 
ἀπὸ τῶν ἐρυμάτων ἀλλὰ ἀπὸ τῶν ὅπλων καὶ τῆς οἵἴ- 
κείας ἀρετῆς ἔχειν τὴν ἀσφάλειαν καὶ τὴν ἄλλην εὐπο-- 35 

θέαν, προβλήματα νομίζοντες οὐ τὰ τείχη τοῖς ἀνδράσιν 
ἀλλὰ τοὺς ἄνδρας τοῖς τείχεσι. κατ ἀρχὰς μὲν οὖν ἀλλο- 
τοίας τῆς κύκλῳ χώρας οὔσης ἀγαϑῆς τε καὶ πολλῆς, 
τοῦ δὲ τῆς πόλεως ἐδάφους εὐεπιχειρήτου, τὸ μακαρι- 
σϑησόμενον οὐδὲν ἦν τοπικὸν εὐκλήρημα:" τῇ δ᾽ ἀρετῇ 380 

(.οϑδκαὶ τῷ πόνῳ τῆς χώρας οἰκείας γενομένης, ἐφάνη συν- 
δρομή τις ἀγαϑῶν ἅπασαν εὐφυΐαν ὑπερβάλλουσα, δι’ 
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ἣν ἐπὶ τοσοῦτον αὐξηϑεῖσα ἡ πόλις ἀντέχει τοῦτο μὲν 
τροφῇ τοῦτο δὲ ξύλοις καὶ λέϑοις πρὸς τὰς οἰκοδομίας, 
ὃς ἀδιαλείπτους ποιοῦσιν αἱ συμπτώσεις καὶ ἐμπρή- 
σεις καὶ μεταπράσεις, ἀδιάλειπτοι καὶ αὗται οὖσαι" καὶ 

δγὰρ αἴ μεταπράσεις ἑκούσιοί τινες συμπτώσεις εἰσί, 
καταβαλλόντων καὶ ἀνοικοδομούντων πρὸς τὰς ἐπι- 
ϑυμίας ἕτερα ἐξ ἑτέρων. πρὸς ταῦτ᾽ οὖν τό τὲ τῶν με-- 
τάλλων πλῆϑος καὶ ἡ ὕλη καὶ οἷ κατακομίξοντες ποτα-- 
μοὶ θαυμαστὴν παρέχουσι τὴν ὑποχορηγίαν, πρῶτος 

10 μὲν ̓ Φνίων ἐξ 4λβας ῥέων τῆς πρὸς Μαρσοῖς Λατίνης 

πόλεως διὰ τοῦ ὑπ᾽ αὐτῇ πεδίου μέχρι τῆς πρὸς τὸν 
Τίβεριν συμβολῆς, ἔπειϑ᾽ ὁ Νὰρ καὶ ὁ Τενέας οἱ διὰ 
τῆς Ὀμβρικῆς εἰς τὸν αὐτὸν καταφερόμενοι ποταμὸν 
τὸν Τίβεριν. διὰ δὲ Τυρρηνίας καὶ τῆς Κλουσίνης ὁ 

16 Κλάνις. ἐπεμελήϑη μὲν οὖν ὁ Σεβαστὸς Καῖσαρ τῶν 
τοιούτων ἐλαττωμάτων τῆς πόλεως. πρὸς μὲν τὰς ἐμ.-- 
πρήσεις συντάξας στρατιωτικὸν ἐκ τῶν ἀπελευϑεριω- 
τῶν τὸ βοηϑῆσον, πρὸς δὲ τὰς συμβΜωσεις τὰ ὕψη 
τῶν καινῶν οἰκοδομημάτων καϑελών, καὶ κωλύσας 

50 ἐξαίρειν ποδῶν ἑβδομήκοντα τὸ πρὸς ταῖς ὁδοῖς ταῖς 
δημοσίαις. ἀλλ᾽ ὅμως ἐπέλειπεν ἂν ἡ ἐπανόρϑωσις. εἰ 
μὴ τὰ μέταλλα καὶ ἡ ὕλη καὶ τὸ τῆς πορϑμείας εὐμε-- 
ταχείριστον ἀντεῖχε. 

Ταῦτα μὲν οὖν ἡ φύσις τῆς χώρας παρέχεται τὰ 
95 εὐτυχήματα τῇ πόλει. προσέϑεσαν δὲ Ῥωμαῖοι καὶ τὰ 

ἐκ τῆς προνοίας. τῶν γὰρ Ἑλλήνων περὶ τὰς κτίσεις 
εὐστοχῆσαι μάλιστα δοξάντων. ὅτι κάλλους ἐστοχά- 
ξοντο καὶ ἐρυμνότητος καὶ λιμένων καὶ χώρας εὐφυοῦς, 
οὗτοι προὐνόησαν μάλιστα ὧν ὠλιγώρησαν ἐκεῖνοι, 

80 στρώσεως ὁδῶν καὶ ὑδάτων εἰσαγωγῆς καὶ ὑπονόμων 
τῶν δυναμένων ἐκκλύξειν τὰ λύματα τῆς πόλεως εἰς 
τὸν Τίβεριν. ἔστρωσαν δὲ καὶ τὰς κατὰ τὴν χώραν 

Ν 21 
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ὁδούς, προσϑέντες ἐκκοπάς τε λόφων καὶ ἐγχώσεις 
κοιλάδων, ὥστε τὰς ἁρμαμάξας δέχεσϑαι πορϑμείων 
φορτία" οἱ δ᾽ ὑπόνομοι συννόμῳ λέϑῳ κατακαμφϑέν- 
τες ὁδοὺς ἁμάξαις χόρτου πορευτὰς ἐνίας ἀπολελοί- 
πασι. τοσοῦτον δ᾽ ἐστὶ τὸ εἰσαγώγιμον ὕδωρ διὰ τῶν ὃ 
ὑδραγωγίων. ὥστε ποταμοὺς διὰ τῆς πόλεως καὶ τῶν 
ὑπονόμων ῥεῖν, ἅπασαν. δὲ οἰκίαν σχεδὸν δεξαμενὰς 
καὶ σίφωνας καὶ κρουνοὺς ἔχειν ἀφϑόνους. ὧν πλεί- 
στην ἐπιμέλειαν ἐποιήσατο Μάρκος ᾿Δγρίππας. πολ-- 
λοῖς καὶ ἄλλοις ἀναϑήμασι κοσμήσας τὴν πόλιν. ὡς δ᾽ 10 
εἰπεῖν, οἱ παλαιοὶ μὲν τοῦ κάλλους τῆς Ῥώμης ὠλιγά- μΜ ῃ μη 7 

αὐϑόρουν, πρὸς ἄλλοις μείζοσι καὶ ἀναγκαιοτέροις ὄντες " 
οἱ δ᾽ ὕστερον καὶ μάλιστα οἵ νῦν καὶ καϑ᾽ ἡμᾶς οὐδὲ 
τούτου καϑυστέρησαν, ἀλλ᾽ ἀναθημάτων πολλῶν καὶ 
καλῶν ἐπλήρωσαν τὴν πόλιν. καὶ γὰρ Πομπήιος καὶ 16 
ὁ ϑεὸς Καῖσαρ καὶ ὁ Σεβαστὸς καὶ οἵ τούτου παῖδες 

καὶ οἵ φίλοι καὶ γυνὴ καὶ ἀδελφὴ πᾶσαν ὑπερεβάλοντο 
σπουδὴν καὶ ϑπάνην εἰς τὰς κατασκευάς τούτων δὲ 
τὰ πλεῖστα ὁ Μάρτιος ἔχει κάμπος πρὸς τῇ φύσει προσ-- 
λαβὼν καὶ τὸν ἐκ τῆς προνοίας κόσμον. καὶ γὰρ τὸ μέ- 90 
γεϑος τοῦ πεδίου ϑαυμαστὸν ἅμα καὶ τὰς ἁρματοδρο-- 
μίας καὶ τὴν ἄλλην ἱππασίαν ἀκώλυτον παρέχον τῷ 

- τοσούτῳ πλήϑει τῶν σφαίρᾳ καὶ κρίκῳ καὶ παλαίστρᾳ 
γυμναξομένων᾽ καὶ τὰ περικείμενα ἔργα καὶ τὸ ἔδα-- 
φος ποάξον δι᾽ ἔτους καὶ τῶν λόφων στεφάναι τῶν 39 
ὑπὲρ τοῦ ποταμοῦ μέχρι τοῦ ῥεέϑρου σκηνογραφικὴν 
ὄψιν ἐπιδεικνύμεναι δυδσαπάλλακτον παρέχουσι τὴν 
ϑέαν. πλησίον δ᾽ ἐστὶ τοῦ πεδίου τούτου καὶ ἄλλο πε-- 
δίον καὶ στοαὶ κύκλῳ παμπληϑεῖς καὶ ἄλση καὶ ϑέατρα 
τρία καὶ ἀμφιθέατρον καὶ ναοὶ πολυτελεῖς καὶ συνεχεῖς 30 

ἀλλήλοις, ὡς πάρεργον ἂν δόξαιεν ἀποφαίνειν τὴν 
ἄλλην πόλιν. διόπερ ἱεροπρεπέστατον νομίσαντες τοῦ-- 
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τον τὸν τόπον καὶ τὰ τῶν ἐπιφανεστάτων μνήματα ἐν-- 
ταῦϑα κατεσκεύασαν ἀνδρῶν καὶ γυναικῶν. ἀξιολο-- 

᾿ γώτατον δὲ τὸ αυσώλειον καλούμενον, ἐπὶ κρηπῖδος 
ὑψηλῆς λευκολίϑου πρὸς τῷ ποταμῷ χῶμα μέγα. ἄχρι 

5 κορυφῆς τοῖς ἀευιϑαλέσι τῶν δένδρων συνηρεφές" ἐπ᾽ 
ἄκρῳ μὲν οὖν εἰκών ἐστι χαλκῇ τοῦ Σεβαστοῦ Καίσα-- 
ρος. ὑπὸ δὲ τῷ χώματι ϑῆκαί εἰαιν αὐτοῦ καὶ τῶν συγ-- 
γενῶν καὶ οἰκείων, ὄπισϑεν δὲ μέγα ἄλσος περιπάτους 
ϑαυμαστοὺς ἔχον᾽ ἐν μέσῳ δὲ τῷ πεδίῳ ὁ τῆς καύ-- 

Ἰοστρας αὐτοῦ περίβολος καὶ οὗτος λίϑου λευκοῦ, κύκλῳ 

μὲν περικείμενον ἔχων σιδηροῦν περίφραγμα, ἐντὸς 

δ᾽ αἰγείροις κατάφυτος. πάλιν δ᾽ εἴ τις εἰς τὴν ἀγορὰν 
παρελθὼν τὴν ἀρχαίαν ἄλλην ἐξ ἄλλης ἴδοι παραβε-- 
βλημένην ταύτῃ καὶ βασιλικὰς στοὰς καὶ ναούς, ἴδοι δὲ 

15 καὶ τὸ Καπιτώλιον καὶ τὰ ἐνταῦϑα ἔργα καὶ τὰ ἐν τῷ 
Παλατίῳ καὶ τῷ τῆς Διβίας περιπάτῳ. ῥαδίως ἐκλά- 
ϑοιτ᾽ ἂν τῶν ξξωϑεν. τοιαύτη μὲν ἡ Ῥώμη. 

Τῶν δ᾽ ἄλλων τῆς Λατίνης πόλεων τὰς μὲν ἕτέ- 
ροις γνωρίσμασι τὰς δὲ ὁδοῖς ἀφορίσαιτ᾽ ἄν τις ταῖς 

90 γνωριμωτάταις, ὅσαι διὰ τῆς “ατίνης ἔστρωνται" ἢ 
γὰρ ἐπὶ ταύταις ἢ παρὰ ταύταις ἢ μεταξὺ ἵδρυνται. 
γνωριμώταται δὲ τῶν ὁδῶν ἥ τε᾿ ππία καὶ ἡ Δατίνη 
καὶ ἡ ̓ δαλερία, ἡ μὲν τὰ πρὸς ϑάλατταν ἀφορίζουσαρ.2317 ἡ 
μέφη τῆς Λατίνης μέχρι Σινοέσσης, ἢ δὲ τὰ πρὸς τῇ 

95 Σαβίνῃ μέχρι Μαρσῶν, μέση δ᾽ αὐτῶν ἡ Λατίνη ἡ 
συμπίπτουσα τῇ ᾿Δππίᾳ κατὰ Κασιλῖνον, πόλιν διέ- 
χουσαν Καπύης ἐννεακαίδεκα σταδίους. ἄρχεται δὲ 
ἀπὸ τῆς ̓ Αππίας., ἐν ἀριστερᾷ ἀπ᾽ αὐτῆς ἐκτρεπομένη 
πλησίον Ῥώμης, εἶτα διὰ τοῦ Τουσκλανοῦ ὄρους ὑπερ-- 

80 βᾶσα μεταξὺ Τούσκλου πόλεως καὶ τοῦ ᾿4λβανοῦ ὄρους 
κάτεισιν ἐπὶ 4λγιδον πολίχνιον καὶ Πικτὰς πανδοχεῖα. 
εἶτα συμπίπτει καὶ ἡ Δαβικανή, ἀρχομένη μὲν ἀπὸ τῆς 
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Ἠσκυλίνης πύλης ἀφ᾽ ἧς καὶ ἡ Πραινεστίνη., ἐν ἀρι- 
στερὰ δ᾽ ἀφεῖσα καὶ ταύτην καὶ τὸ πεδίον τὸ Ἠσκυλῖ- 
νον πρόεισιν ἐπὶ πλείους τῶν ἑκατὸν καὶ εἴκοσι στα-- 
δίων, καὶ πλησιάσασα τῷ “αβικῷ παλαιῷ κτίσματι 
κατεσπασμένῳ. κειμένῳ δ᾽ ἐφ᾽ ὕψους, τοῦτο μὲν καὶ 5 
τὸ Τοῦσκλον ἐν δεξιοῖς ἀπολείπει, τελευτᾷ δὲ πρὸς 
τὰς Πικτὰς καὶ τὴν ΜΠατίνην᾽ διέχει δὲ τῆς Ῥώμης τὸ 
χωρίον τοῦτο διακοσίους καὶ δέκα σταδίους. εἶθ᾽ ἑξῆς 
μὲν ἐπ᾽ αὐτῆς τῆς Δατίνης εἰσὶν ἐπίσημοι κατοικίαι 
καὶ πόλεις Φερεντῖνον, Φρουσινών, παρ᾽ ἣν ὁ Κόσας 10 
ῤεῖ ποταμός, Φαβρατερία, παρ᾽ ἣν ὁ Τρῆρος ῥεῖ, 4κυ- 
νον μεγάλη πόλις, παρ᾽ ἣν ὃ Μέλπις ῥεῖ ποταμὸς μέ- 
γας. Ἰντεράμνιον ἐν συμβολῇ δυεῖν ποταμῶν κείμενον 
“είριός τε καὶ ἑτέρου. Κασῖνον καὶ αὕτη πόλις ἀξιόλο-- 
γος. ὑστάτη τῶν “ατίνων᾽ τὸ γὰρ Τέανον τὸ καλού-- 16 
μενον Σιδικῖνον ἐφεξῆς κείμενον ἐκ τοῦ ἐπιϑέτου δη-- 
λοῦται διότι τῶν Σιδικίνων ἐστίν. οὗτοι δὲ σκοι, 

Καμπανῶν ἔϑνος ἐκλελοιπός, ὥστε λέγοιτ᾽ ἂν τῆς 
Καμπανίας καὶ αὕτη, μεγίστη οὖσα τῶν ἐπὶ τῇ Δατίνῃ 

πόλεων. καὶ ἡ ἐφεξῆς ἡ τῶν Καληνῶν καὶ αὕτη ἀξιό-- 30 
λογος. συνάπτουσα τῷ Κασιλίνῳ. 

10 Ἔφ᾽ ἑκάτερα δὲ τῆς Λατίνης ἐν δεξιᾷ μέν εἰσιν αἵ 
μεταξὺ αὐτῆς καὶ τῆς ̓ Αππίας Σητία τε καὶ Σιγνία, φέ- 
ρουσαι οἷνον ἡ μὲν τῶν πολυτελῶν ἕνα ἡ δὲ τὸν σταλ-- 
τικώτατον κοιλίας τὸν Σιγνῖνον λεγόμενον. πρὸς δὲ 25 
ταῦταις ἐστὶ Πρίβερνον καὶ Κόρα καὶ Σύεσσα " Τρα- 
ποντιόν τὸ καὶ ϑελίτραι καὶ 4λέτριον ἔτι δὲ Φρεγέλ- 
λαι, παρ᾽ ἣν ὁ Δεῖρις δεῖ ὁ εἰς τὰς Μιντούρνας ἐκδι-- 
δούς, νῦν μὲν κώμη, πόλις δέ ποτε γεγονυῖα ἀξιόλογος 
καὶ τὰς πολλὰς τῶν ἄρτι λεχϑεισῶν περιοικίδας πρότε-- 80 
ρον ἐσχηκυῖα, αἵ νῦν εἰς αὐτὴν συνέρχονται ἀγοράς 
τε ποιούμεναι καὶ ἱεροποιίας τινάς" κατεσκάφη δ᾽ ὑπὸ 
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Ῥωμαίων ἀποστᾶσα. πλεῖσται δ᾽ εἰσὶ καὶ τούτων καὶ 
τῶν ἐν τῇ 4ατίνῃ καὶ τῶν ἐπέκεινα ἐν τῇ Ερνίκων τε 
καὶ Αἴκων καὶ ᾿ϑόλσκων ἱδρυμέναι. Ῥωμαίων δ᾽ εἰσὶ 
κτίσματα. ἐν ἀριστερᾷ δὲ τῆς Λατίνης αἴ μεταξὺ αὐτῆς .3238 

5 καὶ τῆς ᾿δαλερίας, Γάβιοι μὲν ἐν τῇ Πραινεστίνῃ ὁδῷ 
κειμένη, λατόμιον ἔχουσα ὑπουργὸν τῇ Ῥώμῃ μάλιστα 
τῶν ἄλλων, διέχουσα τὸ ἴσον τῆς Ῥώμης τε καὶ Πραι- 
νεστοῦ, περὶ ἑκατὸν σταδίους" εἶϑ᾽ ἡ Πραινεστός, περὶ 
ἧς αὐτίκα ἐροῦμεν εἶϑ᾽ αἱ ἐν τοῖς ὄρεσι τοῖς ὑπὲρ 

Ι0 Πραινεστόν, ἥ τε τῶν Ἑρνίκων πολίχνη Καπίτουλον 
καὶ ᾿ἀναγνία πόλις ἀξιόλογος, καὶ Κερεᾶτε καὶ Σῶρα, 
παρ᾽ ἣν ὁ Δεῖρις παρεξιὼν εἰς Φρεγέλλας ῥεῖ καὶ Μιν-- 
τούρνας. ἔπειτα ἄλλα τινὰ καὶ ᾿᾽ϑέναφρον, ὅϑεν τὸ 
κάλλιστον ἔλαιον" ἡ μὲν οὖν πόλις ἐφ᾽ ὕψους κεῖται, 

Ι6 παραρρεῖ δὲ τὴν τοῦ λόφου ῥίξαν ὁ ̓ δουλτοῦρνος, ὃς 
καὶ παρὰ τὸ Κασιλῖνον ἐνεχϑεὶς ἐκδίδωσι κατὰ τὴν 
ὁμώνυμον αὐτῷ πόλιν. “ἰσερνία δὲ καὶ ̓ Δλλιφαὶ ἤδη 
Σαυνιτικαὶ πόλεις εἰσίν, ἡ μὲν ἀνῃρημένη κατὰ τὸν 
Μαρσικὸν πόλεμον ἡ ἡ δ᾽ ἔτι συμμένουσα. 

20 Ἡ ϑαλερία δ᾽ ἄρχεται μὲν ἀπὸ Τιβούρων, ἄγει δ᾽ 11 
ἐπὶ Μαρσοὺς καὶ Κορφένιον τὴν τῶν Πελίγνων μη- 
τρόπολιν. εἰσὶ δ᾽ ἐν αὐτῇ “ατῖναι πόλεις ϑαρία τε καὶ 
Καρσέολοι καὶ '᾿4λβα,. πλησίον δὲ καὶ πόλις Κούκουλον. 
ἐν ὄψει δ᾽ εἰσὶ τοῖς ἐν Ῥώμῃ Τίβουρά τε καὶ Πραινε-- 

95 στὸς καὶ Τούσκλον. Τίβουρα μέν, [ἐν] ἡ τὸ Ἡρά- 
κλειον καὶ ὁ καταράκτης, ὃν ποιεῖ πλωτὸς ὧν ὁ ̓ ἀνίων 
ἀφ᾽ ὕψους μεγάλου καταπίπτων εἰς φάραγγα βαϑεῖαν 
καὶ καταλσῇ πρὸς αὐτῇ τῇ πόλει. ἐντεῦϑεν δὲ διέξεισι 
πεδίον εὐκαρπότατον παρὰ τὰ μέταλλα τοῦ λίϑου τοῦ 

80 Τιβουρτίνονυ καὶ τοῦ ἐν Γαβίοις τοῦ καὶ ἐρυϑροῦ λεγο-- 
μένου, ὥστε τὴν ἐκ τῶν μετάλλων ἐξαγωγὴν καὶ τὴν 
πορϑμείαν εὐμαρῆ τελέως εἶναι, τῶν πλείστων ἔργων 
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τῆς Ῥώμης ἐντεῦϑεν κατασκευαξομένων. ἐν δὲ τῷ πε-- 
δίῳ τούτῳ καὶ τὰ ̓ Αλβουλα καλούμενα ῥεῖ ὕδατα φυ-- 
χρὰ ἐκ πολλῶν πηγῶν, πρὸς ποικέλας νόσους καὶ πί- 
νουσι καὶ ἐγκαθημένοις ὑγιεινά" τοιαῦτα δὲ καὶ τὰ 
Δαβανά. οὐκ ἄπωϑεν τούτων ἐν τῇ Νωμεντανῇ καὶ ϑ 
τοῖς περὶ Ἠρητὸν τόποις. Πραινεστὸς δ᾽ ἐστὶν ὅπου 
τὸ τῆς Τύχης ἱερὸν ἐπίσημον χρηστηριάξον. ἀμφότε-- 
ραι δ᾽ αἱ πόλεις αὗται τῇ αὐτῇ προσιδρυμέναι τυγχά-- 
νουσιν ὀρεινῇ, διέχουσι δ᾽ ἀλλήλων ὅσον σταδίους 
ἑκατόν. τῆς δὲ Ῥώμης Πραινεστὸς μὲν καὶ διπλάσιον, 10 
Τίβουρα δ᾽ ἔλαττον. φασὶ δ᾽ ᾿Ελληνέδας ἀμφοτέρας" 
Πραινεστὸν γοῦν Πολυστέφανον καλεῖσϑαι πρότερον. 

ἐρυμνὴ ὠμὲν οὖν ἑκατέρα, πολὺ δ᾽ ἐρυμνοτέρα Πραι-- 
νεστός" ἄκραν γὰρ ἔχει τῆς μὲν πόλεως ὕπερϑεν ὅρος 
ὑψηλόν, ὄπισϑεν δ᾽ ἀπὸ τῆς συνεχούσης ὀρεινῆς αὐ-- 15 
χένι διεξευγμένον, ὑπεραῖρον καὶ δυσὶ σταδίοις τού-- 

Οιϑθτου πρὸς ὀρϑίαν ἀνάβασιν. πρὸς δὲ τῇ ἐρυμνότητι 
καὶ διώρυξι κρυπταῖς διατέτρηται πανταχόϑεν μέχρι 
τῶν πεδίων ταῖς μὲν ὑδρείας χάριν ταῖς δ᾽ ἐξόδων λα- 
ϑραίων, ὧν ἐν μιᾷ Μάριος πολιορκούμενος ἀπέϑανε. 30 
ταῖς μὲν οὖν ἄλλαις πόλεσι πλεῖστον τὸ εὐερκὲς πρὸς 
ἀγαϑοῦ τέϑεται, Πραινεστίένοις δὲ συμφορὰ γεγένηται 
διὰ τὰς Ῥωμαίων στάσεις. καταφεύγουσι γὰρ ἐκεῖσε οἵ 
νεωτερίδσαντες" ἐκπολιορκηϑέντων δέ, πρὸς τῇ κακώ-- 
σει τῆς πόλεως καὶ τὴν χώραν ἀπαλλοτριοῦσϑαι συμ-- 25 
βαίνει. τῆς αἰτίας μεταφερομένης ἐπὶ τοὺς ἀναιτίους. 
ῥεῖ δὲ διὰ τῆς χώρας ϑέρεστις ποταμός. πρὸς ἕξω δὲ τῆς 
Ῥώμης εἰσὶν αἱ λεχϑεῖσαι πόλεις. 

13 Ἐνδοτέρω δὲ τῆς κατ᾽ αὐτὰς ὀρεινῆς ἄλλη ῥάχις 
ἐστί, μεταξὺ αὐλῶνα καταλείπουσα τὸν κατὰ ΄Δλγιδον, 80 
ὑψηλὴ μέχρι τοῦ ᾿4λβανοῦ ὄρους. ἐπὶ ταύτης δὴ τὸ 
Τούσκλον ἵδρυται πόλις οὐ φαύλως κατεσκευασμένη" 
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κεκόσμηται δὲ ταῖς κύκλῳ φυτείαις καὶ οἰκοδομίαις, 
καὶ μάλιστα ταῖς ὑποπιπτούσαις ἐπὶ τὸ κατὰ τὴν Ῥώ- 
μὴν μέρος. τὸ γὰρ Τούσκλον ἐνταῦϑα ἐστὶ λόφος εὕ- 
γεῶς καὶ εὔυδρος. κορυφούμενος ἠρέμα πολλαχοῦ καὶ 

ὅ δεχόμενος βασιλείων κατασκευὰς ἐκπρεπεστάτας. συν-- 
ἐχῆ δ᾽ ἐστὶ καὶ τὰ τῷ ᾿Αλβανῷ ὄρει ὑποπίπτοντα, τὴν 
αὐτήν τε ἀρετὴν ἔχοντα καὶ κατασκευήν. ἐφεξῆς δ᾽ 
ἐστὶ πεδία, τὰ μὲν πρὸς τὴν Ῥώμην συνάπτοντα καὶ τὰ 
προάστεια αὐτῆς, τὰ δὲ πρὸς τὴν ϑάλατταν" τὰ μὲν 

1οοὖν πρὸς τὴν ϑάλατταν ἧττόν ἐστιν ὑγιεινά, τὰ δὲ 
ἄλλα εὐάγωγά τε καὶ παραπλησίως ἐξησκημένα. μετὰ 
δὲ τὸ ᾿“λβανὸν ᾿Αρικέα ἐστὶ πόλις ἐπὶ τῇ ὁδῷ τῇ 
᾿Αππία᾽ στάδιοι δ᾽ εἰσὶν ἐκ τῆς Ῥώμης ἑκατὸν ἑξή-- 
κοντα᾽ κοῖλος δ᾽ ἐστὶν ὁ τόπος. ἔχει δ᾽ ὅμως ἐρυ- 

16 μνὴν ἄκραν. ὑπέρκειται δ᾽ αὐτῆς τὸ μὲν Δανούιον, 
πόλις Ῥωμαίων. ἐν δεξιᾷ τῆς ᾿Δἀππίας ὁδοῦ. ἀφ᾽ ἧς 
ἔποπτος ἥ τε ϑάλαττά ἐστι καὶ τὸ '“ἀντιον᾽ τὸ δ᾽ ᾽άρτε-- 

᾿μίσιον, ὃ καλοῦσι νέμος. ἐκ τοῦ ἐν ἀριστερᾷ μέρους 
τῆς ὁδοῦ τοῖς ἐξ ̓ ἀρικέας ἀναβαίνουσιν. τῆς δ᾽ ᾿4ρι- 

90 κένης τὸ ἱερὸν λέγουσιν ἀφέδρυμά τι τῆς Ταυροπόλου" 
καὶ γάρ τι βαρβαρικὸν κρατεῖ καὶ Σκυϑικὸν περὶ τὸ 
ἱερὸν ἔϑος. καϑίσταται γὰρ ἵερεὺς ὁ γενηϑεὶς αὐτό-- 
χειρ τοῦ ἱερωμένου πρότερον δραπέτης ἀνήρ᾽ ξιφήρης 
οὖν ἐστιν ἀεὶ περισκοπῶν τὰς ἐπιϑέσεις, ἕτοιμος ἀμύ-- 

46 νεσϑαι. τὸ δ᾽ ἱερὸν ἐν ἄλσει, πρόκειται δὲ λίμνη πελα-- 
γίφουσα, κύκλῳ δ᾽ ὀρεινὴ συνεχὴς ὀφρὺς περίκειται 
καὶ λέαν ὑψηλὴ καὶ τὸ ἱερὸν καὶ τὸ ὕδωρ ἀπολαμβά-- 
νουσα ἐν κοίλῳ τόπῳ καὶ βαϑεῖ. τὰς μὲν οὖν πηγὰς 

. ὁρᾶν ἔστιν, ἐξ ὧν ἡ λίμνη πληροῦται" τούτων δ᾽ ἐστὶν 0.340 
80 ἡ Ἠγερία καλουμένη, δαίμονος τινος ἐπώνυμος αἵ δ᾽ 

ἀπορρύδεις ἐνταῦϑα μὲν ἄδηλοί εἰσιν, ἔξω δὲ δείκνυν.-- 
ται πόρρω πρὸς τὴν ἐπιφάνειαν ἀνέχουσαι, 
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18 Πλησίον δ᾽ ἐστὶ τῶν χωρίων τούτων καὶ ᾿Δλβανὸκμ 
᾿ς ὅρος πολὺ ὑπερκῦπτον τοῦ ᾿Αρτεμισίου καὶ τῶν περὶ 

αὐτὸ ὀφρύων, καίπερ ὑψηλῶν οὐσῶν καὶ ὀρϑίων ἴκχα-- 
νῶς. ἔχει δὲ καὶ τοῦτο λέμνηι πολὺ μείξω τῆς κατὰ τὸ 
᾿Δρτεμίσιον. προσωτέρω δὲ τούτων αἷ λεχϑεῖσαι πρό-- 5 
τερον πόλεις τῆς Δατίνης εἰσί. μάλιστα δ᾽ ἐν μεσογαία 
τῶν Δατίνων πόλεων ἐστὶν ἡ ̓ Ζ4λβα ὁμοροῦσα Μαρ-- 
σοῖς ἵδρυται δ᾽ ἐφ᾽ ὑψηλοῦ πάγου λίμνης Φουχίνας 
πλησίον, πελαγίας τὸ μέγεϑος" χρῶνται δ᾽ αὐτῇ μά- 
λιστα μὲν Μαρσοὶ καὶ πάντες οἵ πλησιόχωροι. φασὶ δ᾽ 10 
αὐτὴν καὶ πληροῦσϑαί ποτε μέχρι τῆς ὀρεινῆς καὶ τα-- 
πεινοῦσϑαι πάλιν ὥστ᾽ ἀναψύχειν τοὺς λιμνωθϑέντας 
τόπους καὶ γεωργεῖσϑαι παρέχειν. εἴτε μεταστάσεις 
τῶν κατὰ βάϑους ὑγρῶν σποράδην καὶ ἀδήλως γένον- 
ται πάλιν δ᾽ ἐπισυρρέουσιν, ἢ τελέως ἐκλείπουσιν αἴ 16 
πηγαὶ καὶ πάλιν συνϑλίβονται, καϑάπερ ἐπὶ τοῦ ᾿4με- 
νάνου συμβαίνειν φασὶ τοῦ διὰ Κατάνης ῥέοντος" 
ἐκλείπει γὰρ ἐπὶ πολλὰ ἔτη καὶ πάλιν ῥεῖ. ἐκ δὲ τῆς 
Φουκίνας εἶναι τὰς πηγὰς ἱστοροῦσι τοῦ Μαρκίου 
ὕδατος τοῦ τὴν Ῥώμην ποτίξοντος καὶ παρὰ τάλλα 30 
εὐδοκιμοῦντος ὕδατα. τῇ δὲ Αλβᾳ διὰ τὸ ἐν βάϑει τῆς 
χώρας ἰδρῦσϑαι καὶ διὰ τὸ εὐερκὲς ἀντὶ φρουρᾶς ἐχρή-- 
σαντο πολλάκις Ῥωμαῖοι. τοὺς φυλακῆς δεομένους ἐν- 
ταῦϑα καϑείργοντες. 

Ἀ Ἐπεὶ δ᾽ ἀπὸ τῶν προσαλπείων ἐθνῶν ἀρξάμενοι 25 
καὶ τῶν πρὸς αὐτοῖς ὀρῶν τῶν ᾿Απεννίνων, ἔπειῶ᾽ 
ὑπερβάντες ταῦτα τὴν ἐντὸς ἐπήλθομεν πᾶσαν, ὅση 
μεταξὺ κεῖται τοῦ Τυρρηνικοῦ πελάγους καὶ τῶν 'πεν- 
νίνων ὁρῶν τῶν κεκλιμένων πρὸς τὸν ᾿4δρίαν μέχρι 
Σαυνιτῶν [καὶ] Καμπανῶν, νῦν ἐπανιόντες δηλῶσο-- 80 

δ. ροβέ ρτεμίσιον: ὄρος 
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μὲν τὰ ἐν τοῖς ὄρεσι τούτοις οἰκοῦντα καὶ ταῖς ὑπω-- 
θείαις τῆς τε ἐκτὸς μέχρι τῆς παραλίας τῆς ̓ Αδριατικῆς 

καὶ τῆς ἐντός. ἀρκτέον δὲ πάλιν ἀπὸ τῶν Κελτικῶν 
ὅρων. 

δ Ἔστι δ᾽ ἡ Πικεντίνη μετὰ τὰς τῶν Ὀμβρικῶν πό-- 3 
λεις τὰς μεταξὺ ᾿“ριμίνου καὶ ἀγκῶνος. ὥρμηνται δ᾽ 
ἐκ τῆς Σαβίνης οἱ Πικεντῖνοι, δρυοκολάπτου τὴν ὁδὸν 
ἡγησαμένου τοῖς ἀρχηγέταις, ἀφ᾽ οὗ καὶ τοὔνομα πῖ- 
κον γὰρ τὸν ὄρνιν τοῦτον ὀνομάξουσι ᾽ καὶ νομίξουσιν 

10 “Ἄρεως ἱερόν. οἰκοῦσι δ᾽ ἀπὸ τῶν ὀρῶν ἀρξαμενοι 
μέχρι τῶν πεδίων καὶ τῆς ϑαλάττης, ἐπὶ μῆκος ηὐξη- 
μένην ἔχοντες μᾶλλον ἢ πλάτος τὴν χώραν, ἀγαϑὴν 
πρὸς ἅπαντα, βελτίω δὲ τοῖς ξυλίνοις καρποῖς ἢ τοῖς 
σιτικοῖς. ἔστι δ᾽ εὖρος μὲν τὸ ἀπὸ τῶν ὀρῶν ἐπὶ ϑάλατ-.241 

18 ταν ἀνώμαλον τοῖς διαστήμασι" μῆκος δ᾽ ἀπὸ «ἴσιος 
ποταμοῦ μέχρι Κάστρου παράπλουν ἔχον σταδίων 
ὀκτακοσίων. πόλεις δ᾽ ̓ ἀγκὼν μὲν Ἑλληνίς, Συρακου- 
σίων κτίσμα τῶν φυγόντων τὴν ΖΠ΄ονυσίου τυραννίδα" 

κεῖται δ᾽ ἐπ᾽ ἄκρας μὲν λιμένα ἐμπεριλαμβανούσης τῇ 
᾿ 80 πρὸς τὰς ἄρκτους ἐπιστροφῇ, σφόδρα δ᾽ εὔοινός ἐστι 

καὶ πυροφόρος. πλησίον δ᾽ αὐτῆς Αὔξουμον πόλις 
μικρὸν ὑπὲρ τῆς ϑαλάττης" εἶτα Σεπτέμπεδα καὶ 
Ἀ Πνευεντία καὶ Ποτεντία καὶ Φίρμον Πικηνόν ἐπί- 
νειον δὲ ταύτης Καάστελλον. ἐφεξῆς δὲ τὸ τῆς Κύπρας 

46 ἱερόν, Τυρρηνῶν ἵδρυμα καὶ κτίσμα" τὴν δ᾽ Ἥραν 
ἐκεῖνοι Κύπραν καλοῦσιν" εἶτα Τρουεντῖνος ποταμὸς 
καὶ πόλις ἐπώνυμος" εἶτα Καστρουνόουν καὶ ὁ Μα- 
τρῖνος ποταμός, ῥέων ἀπὸ τῆς ᾿Αδριανῶν πόλεως, 
ἔχων ἐπίνειον τῆς ᾿δρίας ἐπώνυμον ἑαυτοῦ. ἔστι δ᾽ 

80 ἐν τῇ μεσογαίᾳ καὶ αὕτη καὶ τὸ Ἄσκλον τὸ Πικηνον, 
ἐρυμνότατον χωρίον καὶ .... ἐφ᾽ ᾧ κεῖται τὸ τεῖχος, 
καὶ τἀ περικείμενα ὅρη στρατοπέδοις οὐ βάσιμα. ὑπὲρ δὲ 
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τῆς Πικεντίνης ϑηστῖνοι τὸ καὶ Μαρσοὶ καὶ Πελίγνοι 
καὶ Μαρρουκῖνοι καὶ Φρεντανοί, Σαυνιτικὸν ἔϑνος, 
τὴν ὀρεινὴν κατέχουσιν ἐφαπτόμενοι μικρὰ τῆς ϑα- ; 
λάττης. ἔστι δὲ τὰ ἔϑνη ταῦτα μικρὰ μὲν ἀνδρικώτατα [ 
δὲ καὶ πολλάκις τὴν ἀρετὴν ταύτην ἐπιδεδειγμένα Ῥω-- 8 
μαίοις, πρῶτον μὲν ἡνίκα ἐπολέμουν. δεύτερον δὲ ὅτε 
συνεστράτευον, τρίτον δ᾽ ὅτε δεόμενοι τυχεῖν ἐλευ-- 
ϑερίας καὶ πολιτείας μὴ τυγχάνοντες ἀπέστησαν καὶ τὸν 
Μαρσικὸν καλούμενον ἐξῆψαν πόλεμον, Κορφίνιον, 
τὴν τῶν Πελίγνων μητρόπολιν, κοινὴν ἅπασι τοῖς Ἰτα--10 
λιώταις ἀποδείξαντες πόλιν ἀντὶ τῆς Ῥώμης. δρμητή--: 
θιον τοῦ πολέμου, μετονομασϑεῖσαν Ἰταλικήν, καὶ ἐν-- 
ταῦϑα δὴ τοὺς συνεπομένους ἀϑροίσαντες καὶ χειροτο- 

νήσαντες ὑπάτους καὶ στρατηγούς᾽ δύο δ᾽ ἔτη συνέμει-- 
ναν ἐν τῷ πολέμῳ μέχρι διεπράξαντο τὴν κοινωνίαν 18 
περὶ ἧς ἐπολέμουν. Μαρσικὸν δὲ ὠνόμασαν τὸν πόλε-- 
μον ἀπὸ τῶν ἀρξάντων τῆς ἀποστάσεως. καὶ μάλιστα 
ἀπὸ Πομπαιδίου. τὰ μὲν οὖν ἄλλα κωμηδὸν ξῶσιν, ἔχου-- 
σι δὲ καὶ πόλεις ὑπὲρ μὲν τῆς θαλάττης τό τε Κορφί- 
νίον καὶ Σούλμωνα καὶ Μαροῦιον καὶ Τεατέαν τὴν τῶν 30 
ΜΜαρρουκίνων μητρόπολιν. ἐπ᾽ αὐτῇ δὲ τῇ ϑαλάττῃ τό 
τε  ἄτερνον, ὅμορον τῇ Πικεντίνῃ, ὁμώνυμον δὲ τῷ πο- 
ταμῷ τῷ διορίξοντι τήν τε 'ϑηστίνην καὶ τὴν Μαρρου- 
κίνην. ῥεῖ γὰρ ἐκ τῆς ̓ Αμιτερνίνης. διὰ δὲ ϑηστίνων, 
παραλιπὼν ἐν δεξιᾷ τοὺς ΜΜαρρουκένους ὑπὲρ τῶν 36 
Πελίγνων κειμένους, ξεύγματι περατός. τὸ δὲ πόλισμα. 

αφ τὸ ἐπώνυμον αὐτοῦ ϑηστένων μέν ἐστι. κοινῷ δ᾽ ἐπι-- 
νείῳ χρῶνται καὶ οἵ Πελίγνοι καὶ οἵ ΜΜαρρουκῖνοι᾽ διέ- 
χει δὲ τὸ ξεῦγμα τέτταρας καὶ εἴκοσι σταδίους ἀπὸ Κορ-- 
φινίου. μετὰ δὲ ἅτερνον Ὄρτων ἐπίνειον Φρεντανῶν, 30 
καὶ Βοῦκα καὶ αὐτὴ Φρεντανῶν, ὅμορος Τεάνῳ τῷ 
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᾿“πούλῳ. μεταξὺ δὲ Ὄρτωνος καὶ ᾿Ατέρνου ὁ Σάγρφος 
ποταμὸς ὁρίζων τοὺς Φρεντανοὺς ἀπὸ τῶν Πελίγνων. 
ὁ δὲ παράπλους ἀπὸ τῆς Πικεντίνης ἐπὶ τοὺς ᾿Δπού-- 
λους, οὖς οἱ Ἕλληνες ΖΙαυνίους καλοῦσι, σταδίων ἐστὶν 

δ ὅσον τετρακοσίων ἐνενήκοντα. 
Ἑξῆς δὲ μετὰ τὴν Δατίνην ἐστὶν ἥ τε Καμπανία 

παρήκουσα τῇ ϑαλάττῃ, καὶ ὑπὲρ ταύτην ἡ Σαυνῖτις 
ἐν μεσογαίᾳ μέχρι Φρεντανῶν καὶ τῶν Ζαυνίων, εἶτ᾽ 
αὐτοὶ Ζαύνιοι καὶ τάλλα ἔϑνη τὰ μέχρι τοῦ Σικελικοῦ 

10 πορϑμοῦ. πρῶτον δὲ περὶ τῆς Καμπανίας ῥητέον. ἔστι 
δ᾽ ἀπὸ τῆς Σινοέσσης ἐπὶ μὲν τὴν ὁξῆς παραλίαν κολ- 
στος εὐμεγέϑης μέχρε Μισηνοῦ. κἀκεῖϑεν ἄλλος κόλ- 
πος πολὺ μείζων τοῦ προτέρου, καλοῦσι δ᾽ αὐτὸν κρα- 

τῆρα, ἀπὸ τοῦ Μισηνοῦ μέχρι τοῦ ᾿4ϑηναίου. δυεῖν 

16 ἀκρωτηρίων, κολπούμενον. ὑπὲρ δὲ τούτων τῶν ηό- 
νῶν Καμπανία πᾶσα ἴδρυται, πεδίον εὐδαιμονέστατον 
τῶν ἁπάντων" περίκεινται δ᾽ αὐτῷ γεωλοφίαι τὸ εὔ-- 
καρποι καὶ ὄρη τά τε τῶν Σαυνιτῶν καὶ τὰ τῶν Ὄ-- 
σκων. ᾿Αντίοχος μὲν οὖν φησι τὴν χώραν ταύτην Ὀπι- 

40 κοὺς οἰκῆσαι, τούτους δὲ καὶ “ὕσονας καλεῖσθαι. Πο-- 
λύβιος δ᾽ ἐμφαίνει δύο ἔϑνη νομίζων ταῦτα Ὀπικοὺς 
γάρ φησι καὶ Αὔσονας οὐκεῖν τὴν χώραν ταύτην περὶ 
τὸν κρατῆρα. ἄλλοι δὲ λέγουσιν οἰκούντων Ὀπικῶν 
πρότερον καὶ Αὐσόνων᾽ οἵ δ᾽ ἐκείνους κατασχεῖν ὕστε- 

46 ρον Ὄσκων τι ἔϑνος, τούτους δ᾽ ὑπὸ Κυμαίων, ἐκεί- 
νους δ᾽ ὑπὸ Τυρρηνῶν ἐκπεσεῖν" διὰ γὰρ τὴν ἀρετὴν 
περιμάχητον γενέσϑαι τὸ πεδίον- δώδεκα δὲ πόλεις 
ἐγκατοικίσαντας τὴν οἷον κεφαλὴν ὀνομάσαι Καπύην. 
διὰ δὲ τὴν τρυφὴν εἰς μαλακίαν τραπομένους καϑά- 

1. ροβὶ πούλῳ: Ὀρτώνιόν ἐστιν ἐν τοῖς Φρεντανοῖς, 
πέτραι λῃστρικῶν ἀνθρώπων, οἷς αἴ οἰκήσεις ἀπὸ τῶν ναυα- 
γίων πήγνυνται" καὶ ταλλα ϑηριόδεις εἶναι. 
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περ τῆς περὶ τὸν Πάδον χώρας ἐξέστησαν, οὕτω καὶ 
ταύτης παραχωρῆδαι Σαυνίταις, τούτους δ᾽ ὑπὸ Ῥω-- 
μαίων ἐκπεσεῖν. τῆς δ᾽ εὐχαρπίας ἐστὶ σημεῖον τὸ σῖ-- 
τον ἐνταῦϑα γίνεσϑαι τὸν κάλλιστον. λέγω δὲ τὸν πύ-- 
ρινον, ἐξ οὗ καὶ ὁ χόνδρος κρείττων ὧν πάσης καὶ ὀρύ-- 5 
ξης καὶ ἐν ὀλίγῳ σιτικῆς τροφῆς. ἱστορεῖται δ᾽ ἔνια τῶν 
πεδίων σπείρεσϑαι δι᾽ ἔτους δὶς μὲν τῇ ξειᾷ, τὸ δὲ τρί- 

0.248 τον ἐλύμῳ, τινὰ δὲ καὶ λαχανεύεσϑαι τῷ τετάρτῳ σπό-- 
ρῷ. καὶ μὴν τὸν οἶνον τὸν κράτιστον ἐντεῦϑεν ἔχουσι 
Ῥωμαῖοι τὸν Φάλερνον καὶ τὸν Στατανὸν καὶ Καλη- 10 
νόν" ἤδη δὲ καὶ ὁ Σιυρρεντῖνος ἐνάμιλλος καϑίσταται 
τούτοις, νεωστὶ πειρασϑεὶς ὅτι παλαίωσιν δέχεται. ὡς 
δ᾽ αὕτως εὐέλαιός ἐστι καὶ πᾶσα ἡ περὶ τὸ ϑέναφρον 
ὅμορον τοῖς πεδίοις ὄν. 

4 Πόλεις δ᾽ ἐπὶ μὲν τῇ ϑαλάττῃ μετὰ τὴν Σινόεσ-- τό 
δαν Μίτερνον, ὅπου τὸ μνῆμα τὸ Σκιπίωνος τοῦ πρώ- 
του προσαγορευϑέντος ᾿ἀφρικανοῦ᾽ διέτριψε γὰρ ἐν-- 
ταῦϑα τὸ τελευταῖον ἀφεὶς τὰς πολιτείας κατ᾽ ἀπέ- 
χϑειαν τὴν πρός τινας. παραρρεῖ δὲ ὁμώνυμος τῇ πόλει 
ποταμός. ὡς δ᾽ αὕτως καὶ ᾿δϑουλτοῦρνος ὁμώνυμος 20 
ἐστι τῇ παρ᾽ αὐτὸν πόλει ἐφεξῆς κειμένῃ ῥεῖ δ᾽ οὗτος 
διὰ ᾽ϑενάφρου καὶ τῆς Καμπανίας μέσης. ταύταις δ᾽ 
ἐφεξῆς ἔστι Κυμη Χαλκιδέων καὶ Κυμαίων παλαιότα- 
τον κτίσμα" πασῶν γάρ ἐστι πρεσβυτάτη τῶν τε Σικε-- 

λικῶν καὶ τῶν Ἰταλιωτίδων. οἵ δὲ τὸν στόλον ἄγοντες, 25 
Ἱπποκλῆς ὁ Κυμαῖος καὶ Μεγασϑένης ὁ Χαλκιδεύς, 
διωμολογήσαντο πρὸς σφᾶς αὐτούς, τῶν μὲν [τὴν] 
ἀποικίαν εἶναι τῶν δὲ τὴν ἐπωνυμίαν ὅϑεν νῦν μὲν 
προσαγορεύεται Κύμη, κτίσαι δ᾽ αὐτὴν Χαλκιδεῖς δο-- 
κοῦσι. πρότερον μὲν οὖν ηὐτύχει [ἢ τε πόλις] καὶ τὸ 80 
Φλεγραῖον καλούμενον πεδίον, ἐν ᾧ τὰ περὶ τοὺς Γί- 
γαντας μυϑεύουσιν οὐκ ἄλλοϑεν, ὡς εἰκός, ἀλλ᾽ ἐκ 
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τοῦ περιμάχητον τὴν γὴν εἶναι δι᾿ ἀρετήν, ὕστερον 
δ᾽ οἵ Καμπανοὶ κύριοι καταστάντες τῆς πόλεως ὕβρι- 
σαν εἰς τοὺς ἀνθρώπους πολλά- καὶ δὴ καὶ ταῖς γυναι-- 
ξὴν αὐτῶν συνῴκησαν αὐτοί. ὅμως δ᾽ σὺν ἔτι σώξεται 

δ πολλὰ ἴχνη τοὐὔΕλληνικοῦ κόσμου καὶ τῶν ἱερῶν καὶ 
τῶν νομίμων. ὠνομάσϑαι δ᾽ ἔνιοι Κύμην ἀπὸ τῶν κυ- 
μάτων φασί' ῥαχιώδης γὰρ καὶ προσεχὴς ὁ πλησίον 
αἰγιαλός. εἰσὶ δὲ καὶ κητεῖαι παρ᾽ αὐτοῖς ἄρισται. ἐν 
δὲ τῷ κόλπῳ τούτῳ καὶ ὕλη τίς ἐστι ϑαμνώδης ἐπὶ πολ-- 

10 λοὺς ἐκτεινομένη σταδίους ἄνυδρος καὶ ἀμμώδης, ἣν 
Γαλλιναρίαν ὕλην καλοῦσιν. ἐνταῦϑα δὴ λῃστήρια 
συνεστήσαντο οἵ Πομπηίου Σέξτου ναύαρχοι. καϑ᾽ ὃν 
καιρὸν Σικελίαν ἀπέστησεν ἐκεῖνος. 

Πλησίον δὲ τῆς Κύμης τὸ Μισηνὸν ἀκρωτήριον ὅ 
16 καὶ ἐν τῷ μεταξὺ ᾿Αχερουσία λίμνη, τῆς ϑαλάττης ἀνά--: 

χυσίς τις τεναγώδης. κάμψαντι δὲ τὸ Μισηνὸν λιμὴν 
εὐθὺς ὑπὸ τῇ ἄκρα, καὶ μετὰ τοῦτον ἐγχολπίξζουσα 
ἠὼν εἰς βάϑος, ἐν ἡ αἵ Βαῖαι καὶ τὰ ϑερμὰ ὕδατα τὰ 
καὶ πρὸς τρυφὴν καὶ πρὸς ϑεραπείαν νόσων ἐπιτή-- 0.344 

40 δεια. ταῖς δὲ Βαίαις συνεχὴς ὃ τε Δοκρῖνος κόλπος καὶ 
ἐντὸς τούτου ὁ ἤδορνος χερρόνησον ποιῶν τὴν ἀπο- 
λαμβανομένην μέχρι Μισηνοῦ γῆν ἀπὸ τῆς μεταξὺ 
Κύμης καὶ αὐτοῦ. λοιπὸς γάρ ἐστιν ὀλίγων σταδίων 
ἰσθμὸς διὰ τῆς διώρυγος ἐπ᾿ αὐτὴν Κύμην καὶ τὴν 

46 πρὸς αὐτῇ ϑάλατταν. ἐμύϑευον δ᾽ οἱ πρὸ ἡμῶν ἐν τῷ 
᾿ς ᾿Ἄόρνῷῳ τὰ περὶ τὴν νέκυιαν τὴν Ὁμηρικήν᾽ καὶ δὴ 

καὶ νεκυομαντεῖον ἱστοροῦσιν ἐνταῦϑα γενέσϑαι καὶ 
Ὀδυσσέα εἰς τοῦτ᾽ ἀφικέσθαι. ἔστι δ᾽ ὁ μὲν ἴδορνος 

β κόλπος ἀγχιβαϑὴς καὶ ἀρτίστομος, λιμένος καὶ μέγε-- 

80 ϑος καὶ φύσιν ἔχων, χρείαν δ᾽ οὐ παρεχόμενος λιμένος 

29. ροβὶ ἀπὸ: τῆς πελαγέας 
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διὰ τὸ προκεῖσϑαι τὸν “οκρῖνον χόλπον προσβραχῆ 
καὶ πολύν. περικλείεται δ᾽ [Ὁ] ἄορνος ὀφρύσιν ὀρ-- 
ϑίαις ὑπερκειμέναις πανταχόϑεν πλὴν τοῦ εἴσπλου, 

νῦν μὲν ἡμέρως ἐκπεπονημέναις πρότερον δὲ συνηρε- 
φέσιν ἀγρίᾳ ὕλῃ μεγαλοδένδρῳ καὶ ἀβάτῳ, αἵ καταῦϑ 
δεισιδαιμονίαν κατάσκιον ἐποίουν τὸν κόλπον. προσε-- 
μύϑευον δ᾽ οἵ ἐπιχώριοι καὶ τοὺς ὄρνεις τοὺς ὕπερπε-- 
τεῖς γινομένους καταπίπτειν εἰς τὸ ὕδωρ φϑειρομέ- 
νους ὑπὸ τῶν ἀναφερομένων ἀέρων. καϑάπερ ἐν τοῖς 
Πλουτωνίοις. καὶ τοῦτο [τὸ] χωρίον Πλουτώνιόν τιεῖθ 
ὑπελάμβανον καὶ τοὺς Κιμμερίους ἐνταῦϑα λέγεσθαι" 
καὶ εἰσέπλεόν γε προϑυσάμενοι καὶ ἰλασάμενοι τοὺς 
καταχϑονίους δαίμονας, ὄντων τῶν ὑφηγουμένων τὰ 
τοιάδε ἱερέων ἠργολαβηκότων τὸν τόπον. ἔστι δὲ πηγή 
τις αὐτόϑι ποτίμου ὕδατος ἐπὶ τῇ ϑαλάττῃ᾽ τούτου δ᾽ 16 
ἀπείχοντο πάντες τὸ τῆς Στυγὸς ὕδωρ νομίσαντες" 
καὶ τὸ μαντεῖον ἐνταῦϑα που ἵδρυται" τὸν τε Πυρι- 
φλεγέϑοντα ἐκ τῶν ϑερμῶν ὑδάτων ἐτεκμαίροντο τῶν 
πλησίον τῆς ᾿Αχερουσίας. Ἔφορος δὲ τοῖς Κιμμερίοις 
προσοικειῶν τὸν τόπον φησὶν αὐτοὺς ἐν καταγείοις 20 
οἰκίαις οἰκεῖν ἃς καλοῦσιν ἀργέλλας., καὶ διά τινῶν 
ὀρυγμάτων παρ᾽ ἀλλήλους τε φοιτᾶν καὶ τοὺς ξένους 
εἰς τὸ μαντεῖον δέχεσθαι πολὺ ὑπὸ γῆς ἰδρυμένον᾽" ξῆν 
δ᾽ ἀπὸ μεταλλείας καὶ τῶν μαντευομένων. καὶ τοῦ βα-- 
διλέως ἀποδείξαντος αὐτοῖς συνταξειςρ. εἶναι δὲ τοῖς 35 
περὶ τὸ χρηστήριον ἔϑος πάτριον μηδένα τὸν ἥλιον 
ὁρᾶν, ἀλλὰ τῆς νυκτὸς ἔξω πορεύεσϑαιτῶν χασμάτων" 
καὶ διὰ τοῦτο τὸν ποιητὴν περὶ αὐτῶν εἰπεῖν ὡς ἄρα 
οὐδέ ποτ᾽ αὐτοὺς ἠέλιος φαέϑων ἐπιδέρκεται. « ὕστε-- 

Οϑάδθον. δὲ διαφϑαρῆναι τοὺς ἀνθρώπους ὑπὸ βασιλέως 80 
τινός, οὐκ ἀποβάντος αὐτῷ τοῦ χρησμοῦ, τὸ δὲ μαν-- 
τεῖον ἔτι συμμένειν μεϑεστηκὸς εἰς ἕτερον τόπον. του- 
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αὔὗτα μὲν οἵ πρὸ ἡμῶν ἐμυϑολόγουν, νυνὶ δὲ τῆς μὲν. 
ὕλης τῆς περὶ τόν ἄορνον κοπείσης ὑπὸ ᾿Δἀγρίππα, τῶν 
δὲ χωρίων κατοικοδομηϑέντων, ἀπὸ δὲ τοῦ ᾿ἀόρνου 
διώρυγος ὑπονόμου τμηϑείσης μέχρι Κύμης, ἅπαντ᾽ 

5 ἐκεῖνα ἐφάνη μῦϑος, τοῦ Κοκκηίου τοῦ ποιήσαντος 
τὴν διώρυγα ἐκείνην τε καὶ ἐπὶ νέαν πόλιν ἐκ Ζίκαι-- 
αρχείας ἐπὶ ταῖς Βαίαις, ἐπακολουϑήσαντός πως τῷ 

περὶ τῶν Κιμμερίων ἀρτίως λεχϑέντι λόγῳ, τυχὸν ἴσως 
καὶ πάτριον νομίσαντος τῷ τόπῳ τούτῳ δι’ ὀρυγμά- 

Ἰότῶν εἶναι. τὰς ὁδούς. 
Ὁ δὲ “οκχρῖνος κόλπος πλατύνεται μέχρι Βαιῶν, 

χώματι εἰργόμενος ἀπὸ τῆς ἔξω ϑαλάττης ὀκτασταδίῳ 
τὸ μῆκος, πλάτος δὲ ἁμαξιτοῦ πλατείας, ὅ φασιν Ἡρα-- 

[οι 

κλέα διαχῶσαι τὰς βοῦς ἐλαύνοντα τὰς Γηρυόνου" δε-:, 
16 χόμενον δ᾽ ἐπιπολῆς τὸ κῦμα τοῖς χειμῶσιν ὥστε μὴ 

πεξεύεσϑαι ῥᾳδίως ᾿Αγρέππας ἐπεσκεύασεν. εἴσπλουν 
δ᾽ ἔχει πλοίοις ἐλαφροῖς, ἐνορμέσασϑαι μὲν ἄχρηστος, 
τῶν ὀστρέων δὲ ϑήραν ἔχων ἀφϑονωτάτην. ἔνιοι δὲ 
τοῦτον αὐτὸν τὴν λέμνην εἶναι τὴν ̓ 'Δἀχερουσίαν φασίν, 

90 4ροτεμέδωρος δὲ αὐτὸν τὸν ορνον. τὰς δὲ Βαίας ἐπω-- 
νύμους εἶναι λέγουσι Βαίου τῶν Ὀδυσσέως ἑταίρων 
τινός. ἑξῆς δ᾽ εἰσὶν αἴ περὶ 4ικαιάρχειαν ἀκταὶ καὶ 
αὐτὴ ἡ πόλιες. ἦν δὲ πρότερον μὲν ἐπίνειον Κυμαίων 
ἐπ᾽ ὀφρύος ἱδρυμένον, κατὰ δὲ τὴν ̓ Αννίβα στρατείαν 

46 συνώκισαν Ῥωμαῖοι καὶ μετωνόμασαν Ποτιόλους ἀπὸ 
τῶν φρεάτων᾽ οἵ δ᾽ ἀπὸ τῆς δυσωδίας τῶν ὑδάτων᾽ 

ἅπαν [γὰρ] τὸ χωρίον ἐχεῖ μέχρι Βαιῶν καὶ τῆς Κυμαίας 

ϑείου πλῆρές ἐστι καὶ πυρὸς καὶ ϑερμῶν ὑδάτων. τινὲς 
δὲ καὶ Φλέγραν διὰ τοῦτο τὴν Κυμαίαν νομέξζουσι κλη- 

80 ϑῆναι, καὶ τῶν πεπτωκότων Γιγάντων τὰ κεραύνια 

25, ροβὶ τινός: καὶ τὸν Μισηνόν. 37. ροοὶ Κυμαίας: ὅτι 
5ΤΒΑΒΟΪ. ς 
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τραύματα ἀναφέρειν τὰς τοιαῦτας προχοὰς τοῦ πυρὸς 
καὶ τοῦ ὕϑατος. ἡ δὲ πόλις ἐμπόριον γεγένηται μέ-- 
γιστον. χειροποιήτους ἔχουσα ὅρμους διὰ τὴν εὐφυΐαν 
τῆς ἄμμον σύμμετρος γάρ ἐστι τῇ τιτάνῳ καὶ κόλλη-- 
σιν ἰσχυρὰν καὶ πῆξιν λαμβάνει. διόπερ τῇ χάλικι κα-- ὃ 
ταμίξαντες τὴν ἀμμοκονίαν προβάλλουσι χώματα εἰς 
τὴν θάλατταν, καὶ κηλποῦσι τὰς ἀναπεπταμένας ἡό-- 
νας ὥστ᾽ ἀσφαλῶς ἐνορμίξεσθϑαι τὰς μεγίστας ὁλκά-- 

σ.246δας. ὑπέρκειται δὲ τῆς πόλεως εὐθὺς ἡ τοῦ Ἡφαίστου 
ἀγορά, πεδίον περικεκλειμένον διαπύροις ὀφρύσι, κα-- 1᾿ὸ 
μινώδεις ἐχούσαις ἀναπνοὰς πολλαχοῦ καὶ βροωμώδεις 
ἱκανῶς" τὸ δὲ πεδίον ϑείου πλῆρές ἐστι συρτοῦ. 

Ἶ Μετὰ δὲ Δικαιάρχειάν ἐστε Νεάπολις Κυμαίων 
(ὕστερον δὲ καὶ Χαλκιδεῖς ἐπῴκησαν καὶ Πιϑηκουσ- 
σαίων τινὲς καὶ 4“ϑηναίων, ὥστε καὶ Νεάπολις ἐκλήϑη 16 
διὰ τοῦτο), ὅπου δείκνυται μνῆμα τῶν Σειρήνων μιᾶς 
Παρϑενόπης., καὶ ἀγὼν συντελεῖται γυμνικὸς κατὰ 
μαντείαν. ὕστερον δὲ Καμπανῶν τινας ἐδέξαντο συνοί- 

κους διχοστατήσαντες., καὶ ἠναγκάσθησαν τοῖς ἐχϑί- 
στοις ὡς οἰκειοτάτοις χρήσασθαι. ἐπειδὴ τοὺς οἰκείους 20 
ἀλλοτρίους ἔσχον. μηνύει δὲ τὰ τῶν δημάρχων ὀνό- 
ματα τὰ μὲν πρῶτα Ἑλληνικὰ ὄντα, τὰ δ᾽ ὕστερα τοῖς 
Ἑλληνικοῖς ἀναμὶξ τὰ Καμπανικά. πλεῖστα δ᾽ ἴχνη τῆς 
Ἑλληνικῆς ἀγωγῆς ἐνταῦϑα αώξεται, γυμνάσιά τὲ καὶ 
ἐφηβεῖα καὶ φρατρίαι καὶ ὀνόματα λληνικὰ καίπερ 35 
ὄντων Ῥωμαίων. νυνὶ δὲ πεντετηρικὸς ἱερὸς ἀγὼν 
συντελεῖται παρ᾽ αὐτοῖς μουσικός τε καὶ γυμνικὸς ἐπὶ 
πλείους ἡμέρας, ἐνάμιλλος τοῖς ἐπιφανεστάτοις τῶν 
κατὰ τὴν Ἑλλάδα. ἔστι δὲ καὶ ἐνθάδε διῶρυξ κρυπτή, 
τοῦ μεταξὺ ὄρους τῆς τε Ζικαιαρχείας καὶ τῆς Νεαπό-- 80 
λεῶς ὑπεργασϑέντος ὁμοίως ὥσπερ ἐπὶ τὴν Κύμην, 
ὁδοῦ τε ἀνοιχϑείδης ἐναντίοις ξεύγεσι πορευτῆς ἐπὶ 
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πολλοὺς σταδίους" τὰ δὲ φῶτα ἐκ τῆς ἐπιφανείας τοῦ 
ὄρους. πολλαχόϑεν ἐκκοπεισῶν ϑυρίδων. διὰ βάϑους 
πολλοῦ κατάγεται. ἔχει δὲ καὶ ἡ Νεάπολις ϑερμῶν 
ὑδάτων ἐκβολὰς καὶ κατασκευὰς λουτρῶν οὐ χείρους 

δτῶν ἐν Βαίαις, πολὺ δὲ τῷ πλήϑει λειπομένας" ἐκεῖ 
γὰρ ἄλλη πόλιρ γεγένηται, συνῳφκοδομημένων βασι- 
λείων ἄλλων ἐπ᾽ ἄλλοις, οὐκ ἐλάττων τῆς Δικαιαρ-- 
χείαςρ. ἐπιτείνουσι δὲ τὴν ἐν Νεαπόλει διαγωγὴν τὴν 

- Ἑλληνικὴν οἵ ἐκ τῆς Ῥώμης ἀναχωροῦντες δεῦρο ἡσυ- 
10χίας χάριν τῶν ἀπὸ παιδείας ἐργασαμένων ἢ καὶ ἄλ-- 

λων διὰ γῆρας ἢ ἀσϑένειαν ποϑούντων ἐν ἀνέσει ξῆν᾽ 
καὶ τῶν Ῥωμαίων δ᾽ ἔνιοι χαίροντες τῷ βίῳ τούτῳ, 
ϑεωροῦντες τὸ πλῆϑος τῶν ἀπὸ τῆς αὐτῆς ἀγωγῆς 
ἐπιδημούντων ἀνδρῶν, ἄσμενοι φιλοχωροῦσι καὶ ξῶ-- 

15 σιν αὐτόϑι. 
Ἐχόμενον δὲ φρούριόν ἐστιν Ἡράκλειον ἐκκειμέ-- 8 

νὴν εἰς τὴν ϑάλατταν ἄκραν ἔχον, καταπνεομένην λιβὶ 
ϑαυμαστῶς ὥδσϑ᾽ ὑγιεινὴν ποιεῖν τὴν κατοικίαν. Ὄσκοι(.941 
δὲ εἶχον καὶ ταύτην καὶ τὴν ἐφεξῆς Πομπηίαν ἣν πα- 

οὐ θαρρεῖ ὁ Σάρνος ποταμός, εἶτα Τυρρηνοὶ καὶ Πελασ-- 
γοί, μετὰ ταῦτα δὲ Σαυνῖται" καὶ οὗτοι δ᾽ ἐξέπεσον ἐκ 
τῶν τόπων. Νώλης δὲ καὶ Ννουκερίας καὶ ᾿Αχερρῶν, 
ὁμωνύμου κατοικίας τῆς περὶ Κρέμωνα, ἐπίνειόν ἐστιν 
"ἡ Πομπηία, παρὰ τῷ Σάρνῳ ποταμῷ καὶ δεχομένῳ τὰ 

25 φορτία καὶ ἐκπέμποντι. ὑπέρκειται δὲ τῶν τόπων τού-- 
τῶν ὅρος τὸ ϑέσδιον, ἀγροῖς περιοικούμενον παγκα--: 
λοις πλὴν τῆς κορυφῆς αὕτη δ᾽ ἐπίπεδος μὲν πολὺ 
μέρος ἐστίν, ἄκαρπος δ᾽ ὅλη, ἐκ δὲ τῆς ὄψεως τεφρώ 
δης. καὶ κοιλάδας φαίνει σηραγγώδεις πετρῶν αἶϑα- 

80 λωδῶν κατὰ τὴν χρόαν, ὡς ἂν ἐκβεβρωμένων ὑπὸ πυ-- 
ρός, ὡς τεκμαίροιτ᾽ ἄν τις τὸ χωρίον τοῦτο καίεσϑαι 
πρότερον καὶ ἔχειν κρατῆρας πυρός, ἐμ τ ὦ δ᾽ ἐπι-- 
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λιπούσης τῆς ὕλης. τάχα δὲ καὶ τῆς εὐκαρπίας τῆς κύ-- 
κλῳ τοῦτ᾽ αἴτιον, ὥσπερ ἐν τῇ Κατάνῃ, φασί, τὸ κατα-- 
τεφρωϑὲν μέρος ἐκ τῆς σποδοῦ τῆς ἀνενεχϑείσης ὑπὸ 
τοῦ Αἰτναίου πυρὸς εὐάμπελον τὴν γῆν ἐποίησεν. ἔχει 
μὲν γὰρ τὸ λιπαῖνον καὶ τὴν ἐκπυρουμένην βῶλον καὶ ὅ 
τὴν ἐκφέρουσαν τοὺς καρπούς πλεονάξουσα μὲν οὖν 
τῷ λίπει πρὸς ἐκπύρωσιν ἐπιτηδεία, καϑάπερ ἡ ϑειώ- 
δης πᾶσα, ἐξικμασϑεῖσα δὲ καὶ λαβοῦσα σβέσιν καὶ ἐκ-- 
τέφρωσιν εἰς καρπογονίαν μετέβαλε. συνεχὲς δέ ἐστι 
τῇ Πομπηίΐᾳ τὸ Συρρεντὸν τῶν Καμπανῶν, ὅϑεν πρό- 10 

κείιται τὸ ᾿ἀϑήναιον, ὃ τινες Σειρηνουσσῶν ἀκρωτή- 

ριον καλοῦσιν" ἔστι δὲ ἐπ᾿ ἄκρῳ μὲν ᾿4“ϑηνᾶς ἵερόν, 
ἴδρυμα Ὀδυσσέως. διάπλους δ᾽ ἐνθένδε βραχὺς εἰς 
Καπρέας νῆσον. κάμψαντι δὲ τὴν ἄκραν νησῖδές εἰσιν 
ἔρημοι πετρώδεις ἃς καλοῦσι Σειρῆνας. ἐκ δὲ τοῦ πρὸς 1ὅ 
Συρρεντὸν μέρους ἱερόν τι δείκνυται καὶ ἀναϑήματα 
παλαιὰ τιμώντων τῶν πλησίον [τὸν] τόπον. μέχρι μὲν 
δεῦρο ἔχει τέλος ὁ κόλπος ὃ κρατὴρ προσαγορευόμε-- 
νος, ἀφοριξόμενος δυσὶν ἀκρωτηρίοις βλέπουσι πρὸς 
μεσημβρίαν, τῷ τε Μισηνῷ καὶ τῷ ᾿4ϑηναίῳ. ἅπας 90 
δ᾽ ἐστὶ κατεσχευασμένος τοῦτο μὲν ταῖς πόλεσιν ἃς 
ἔφαμεν, τοῦτο δὲ ταῖς οἰκοδομίαις καὶ φυτείαις. αἵ με-- 
ταξὺ συνεχεῖς οὖσαι μιᾶς πόλεως ὄψιν παρέχονται. 

9 Τοῦ μὲν οὖν Μισηνοῦ πρόκειται νῆσος ἡ Προ--᾿ 
χύτη, Πιϑηκουσσῶν δ᾽ ἔστιν ἀπόσπασμα. Πιϑηκούσ-- 95 
σας δ᾽ Ἐρετριεῖς ὄκισαν καὶ Χαλκιδεῖς, εὐτυχήσαντες 
[δὲ] δι᾽ εὐκαρπίαν καὶ διὰ τὰ χρυσεῖα ἐξέλιπον τὴν νῆ-- 
σον κατὰ στάσιν, ὕστερον δὲ καὶ ὑπὸ σεισμῶν ἐξελα-- 
ϑέντες καὶ ἀναφυσημάτων πυρὸς καὶ ϑαλάττης καὶ 

οαδϑερμῶν ὑδάτων ἔχει γὰρ τοιαύτας ἀποφορὰς ἡ νῆσος, 30 
ὑφ ὧν καὶ οἵ πεμφϑέντες παρὰ Ἰέρωνος τοῦ τυράννου 
τῶν Συρακοσίων ἐξέλιπον τὸ κατασκευασϑὲν ὑφ᾽ ἕαυ- 
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τῶν τεῖχος καὶ τὴν νῆδσον᾽ ἐπελθόντες δὲ Νεαπολῖται 
κατέσχον. ἐντεῦϑεν καὶ ὁ μῦϑος ὅτι φασὶ τὸν Τυφῶνα 
ὑποκεῖσϑαι τῇ νήσῳ ταύτῃ, στρεφομένου δὲ τὰς φλσ- 
γας ἀναφυσᾶσϑαι καὶ τὰ ὕδατα, ἔστι δ᾽ ὅτε καὶ νησῖ-:"... 

5 δας ἐχούσας ξέον ὕδωρ. πιϑανώτερον δὲ Πίνδαρος Ὅς 
εἴρηκεν ἐκ τῶν φαινομένων ὁρμηϑείς. ὅτι πᾶς ὁ πόρος 
οὗτος ἀπὸ τῆς Κυμαίας ἀρξάμενος μέχρι τῆς Σιυκδλίας 
διάπυρός ἐστι καὶ κατὰ βάϑους ἔχει κοιλίας τινὰς εἰς 
ἕν συναπτούσας πρός τε ἀλλήλας καὶ πρὸς τὴν ἤπει-- 

ιΙθρον. διόπερ ἥ τὸ «Αἴτνη τοιαύτην ἔχειν δείκνυται φύ-- 
σιν οἵαν ἱστοροῦσιν ἅπαντες. καὶ αἱ τῶν Διπαραίων 

᾿ ψῆσοι καὶ τὰ περὶ τὴν Ζικαιάρχειαν καὶ Νεάπολιν καὶ 
Βαίας χωρία καὶ αἱ Πιϑηκοῦσσαι. ταῦτ᾽ οὖν διανοη-- 
ϑεὶς τῷ παντὶ τόπῳ τούτῳ φησὶν ὑποκεῖσϑαι τὸν Τυ- 

16 φῶνα νῦν γε μὰν ταί ϑ᾽ ὑπὲρ Κύμας ἁλιερκέες ὄχϑαι 
οοδικελία τ᾽ αὐτοῦ πιέξει στέρνα λαχνάεντα."“ καὶ Τί- 
μαιος δὲ περὶ τῶν Πιϑηκουσσῶν φησιν ὑπὸ τῶν πα- 
λαιῶν πολλὰ παραδοξολογεῖσϑαι, μικρὸν δὲ πρὸ ξαυ-- 
τοῦ τὸν Ἐπωπέα λόφον ἐν μέσῃ τῇ νήσῳ τιναγέντα 

90 ὑπὸ δεισμῶν ἀναβαλεῖν πῦρ καὶ τὸ μεταξὺ αὐτοῦ καὶ 
τῆς ϑαλάττης ἐξῶδαι ἐπὶ τὸ πέλαγος. τὸ δ᾽ ἐκτεφρω-- 
ϑὲν τῆς γῆς μετεωρισμὸν λαβὸν κατασκῆψαι πάλιν 
τυφωνοειδῶς εἰς τὴν νῆσον. καὶ ἐπὶ τρεῖς τὴν ϑάλατ-- 
ταν ἀναχωρῆσαι σταδίους. ἀναχωρήσασαν δὲ μετ᾽ οὐ 

96 πολὺ ὑποστρέψαι καὶ τῇ παλιρροίᾳ κατακλύσαι τὴν 
β νῆσον, καὶ γενέσθαι σβέσιν τοῦ ἐν αὐτῇ πυρός ἀπὸ 

δὲ τοῦ ἤχου τοὺς ἐν τῇ ἠπείρῳ φυγεῖν ἐκ τῆς παραλίας 
εἰς τὴν [ἄνω] Καμπανίαν. δοκεῖ δὲ τὰ ϑερμὰ ὕδαϑα 
ἐνταῦϑα ϑεραπεύειν τοὺς λιϑιῶντας. αἱ δὲ Καπρέαι 

80 δύο πολίχνας εἶχον τὸ παλαιόν, ὕστερον δὲ μέαν. Νεα-- 
πολῖται δὲ καὶ ταύτην κατέσχον, πολέμῳ δὲ ἀποβαλόν-- 
τες τὰς Πιϑηκούσσας ἀπέλαβον πάλιν, δόντος αὐτοῖς 
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Καίσαρος τοῦ Σεβαστοῦ, τὰς δὲ Καπρέας ἴδιον ποιη-- 
σαμένου κτῆμα καὶ κατοικοδομήσαντος. αἱ μὲν οὖν 
παράλιοι πόλεις τῶν Καμπανῶν καὶ αἱ προκείμεναι 

νῆσοι τοιαῦται. 

10 Ἐν δὲ τῇ μεσογαίᾳ Καπύη μέν ἐστιν ἡ μητρόπο-- 5 
λις, κεφαλὴ τῷ ὄντι κατὰ τὴν ἐτυμότητα τοῦ ὀνόμα-- 
τος" τὰ γὰρ ἄλλα πολίχνια νομίζουν ἂν κατὰ τὴν σύγ-- 

σϑάοκρισιν πλὴν Τεάνου Σιδικίνου" καὶ γὰρ αὕτη ἀξιόλο-- 
γος. κεῖται δ᾽ ἐπὶ τῇ ὁδῷ τῇ «“ππία αὕτη τε καὶ τῶν 
ἄλλων αἴ ἐπὶ Βρεντέσιον ἄγουδαι ἀπ᾿ αὐτῆς, Καλατία 10 
καὶ Καύδιον καὶ Βενεδεντόν᾽ ἐπὶ δὲ Ῥώμης Κασιλῖνον 
ἴδρυται ἐπὶ τῷ ϑουλτούρνῳ ποταμῷ, ἐν ἡ πολιορκού-- 
μενοι Πραινεστίνων ἄνδρες τετταράκοντα καὶ πεντα- 
κόσιοι πρὸς ἀκμάξοντα ᾿ἀννίβαν ἐπὶ τοσοῦτον ἀντέ- 
ὄχον, ὥσϑ᾽ ὑπὸ λιμοῦ διακοσίων δραχμῶν πραϑέντος 1ὅ 
αὐυός, ὁ μὲν πωλήσας ἀπέϑανεν, ἐσώϑη δ᾽ ὁ πριάμε-- 
νος. ἰδὼν δ᾽ αὐτοὺς πλησίον τοῦ τείχους σπείροντας 
γογγύλην ἐθαύμαξεν, ὡς ἔοικεν, ὁ ̓ ἀννίβας τῆς μα-- 
κροϑυμίας, εἰ ἐλπίξοιεν τέως ἀνϑέξειν ἕως τελεσφο-- 
ρήσειεν ἡ γογγύλη᾽ καὶ δὴ περιγενέσϑαι πάντας φασὶ 30 
πλὴν ἀνδρῶν ὀλίγων τῶν ἡ λιμῷ διαλυϑέντων ἡ ἐν 
ταῖς μάχαις. 

11 Πρὸς δὲ ταῖς δ δείδαις ἔτι καὶ αὗται Καμπαναὶ 
πόλεις εἰσὶν ὧν ἐμνήσϑημεν πρότερον, Κάλης τε καὶ 
Τέανον Σιδικῖνον, ἃς διορίζουσιν αἴ δύο Τύχαι ἐφ᾽ 3Ὁ 
ἑκάτερα ἱδρυμέναι τῆς Δατίνης ὁδοῦ. καὶ ἔτι Σουέσ-- 
σουλα καὶ ᾿Δ4τέλλα καὶ Νῶλα καὶ Νυουκερία καὶ ᾿Αχέρ- 
ραι καὶ ᾿4βέλλα καὶ ἄλλαι ἔτι ἐλάττους τούτων κατοι-- 
κίαι, ὧν ἐνίας Σαυνίτιδάς φασιν εἶναι. Σαυνῖται δὲ 
πρότερον μὲν καὶ μέχρι τῆς Λατίνης τῆς περὶ ᾿Δοδέαν 80 
ἐξοδίας ποιούμενοι. μετὰ δὲ ταῦτα αὐτὴν τὴν Καμ- 
πανίαν πορϑοῦντες πολλὴν ἐκέχτηντο δύναμιν καὶ 
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γὰρ ἄλλως δεσποτικῶς ἄρχεσθαι μεμαϑηκότες ταχὺ 
ὑπούργουν τοῖς προστάγμασι. νυνὶ δ᾽ ἐκπεπόνηνται 
τελέως ὑπό τε ἄλλων καὶ τὸ τελευταῖον ὑπὸ Σύλλα τοῦ 
μοναρχήσαντος Ῥωμαίων, ὃς ἐπειδὴ πολλαῖς μάχαις 

δ καταλύσας τὴν τῶν Ἰταλιωτῶν ἐπανάστασιν τούτους 
σχεδόντι μόνους συμμένοντας ἑώρα καὶ ὁμοίως ὁρμῶν-- 
τας, ὥστε καὶ ἐπ᾿ αὐτὴν τὴν Ῥώμην ἐλϑεῖν. συνέστη 
πρὸ τοῦ τείχους αὐτοῖς, καὶ τοὺς μὲν ἐν τῇ μάχῃ κατέ- 
κοψε κελεύσας μὴ ξωγρεῖν τοὺς ὃὲ ῥίψαντας τὰ ὅπλα, 

10 περὶ τρισχιλίους ἄνδρας ἢ τετρακισχιλίους φασίν. εἰς 
τὴν δημοσίαν ἔπαυλιν τὴν ἐν τῷ Κάμπῳ καταγαγὼν 
εἶρξε" τρισὶ δὲ ὕστερον ἡμέραις ἐπιπέμψας στρατιώτας 
ἅπαντας ἀπέσφαξε, προγραφάς τὲ ποιούμενος οὐκ 

; ἐπαύσατο πρὶν ἢ πάντας τοὺς ἐν ὀνόματι Σαυνιτῶν 
15 διέφϑειρεν ἢ ἐκ τῆς Ἰταλίας ἐξέβαλε" πρὸς δὲ τοὺς 

αἰτιωμένους τὴν ἐπὶ τοσοῦτον ὀργὴν ἔφη καταμαϑεῖν 
ἐκ τῆς πείρας, ὡς οὐδέποτ᾽ ἂν εἰρήνην ἀγάγοι Ῥω- 

β μαίων οὐδὲ εἷς. ξως ἂν συμμένωσι καϑ'᾽ ξαυτοὺς Σαυ- 
νῖται. τοιγάρ τοι νυνὶ κῶμαιγεγόνασιν αἵ πόλεις" ἔνιαι 

40 δ᾽ ἐκλελοίπασι τελέως, Βοιανὸν Αἰσερνία Πάννα Τε--Ο.350 
λεσία συνεχὴς δενάφρῳ καὶ ἄλλαι τοιαῦται, ὧν οὐ- 
δεμίαν ἄξιον ἡγεῖσϑαι πόλιν ἡμεῖς δ᾽ ἐπέξιμεν μέχρι 
τοῦ μετρίου διὰ τὴν τῆς Ἰταλίας δόξαν καὶ δύναμιν. 
Βενεδεντὸν δ᾽ ὅμως συνέστηκεν εὖ καὶ ϑενουσία. 

9ὅ Περὶ δὲ Σαυνιτῶν καὶ τοιοῦτός τις λόψος φέρεται, 13 
διότι πολεμοῦντες Σαβῖνοι πολὺν χρόνον πρὸς τοὺς 
Ὀμβρικοὺς εὔξαντο, καϑάπερ τῶν Ἑλλήνων τινές, τὰ 
γενόμενα τῷ ἔτει τούτῳ καθιερῶσαι, νικήσαντες δὲ 
τῶν γενομένων τὰ μὲν κατέϑυσαν τὰ δὲ καθιέρωσαν" 

80 ἀφορίας δὲ γενηϑείσης. εἶπέ τις ὡς ἐχρῆν καθιερῶσαι 
καὶ τὰ τέκνα. οἱ δ᾽ ἐποίησαν τοῦτο καὶ τοὺς γενομέ- 
νοῦς τότε παῖδας "ἄρεως ἐπεφήμισαν, ἀνδρωϑέντας δ᾽ 
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ἔστειλαν εἰς ἀποικίαν, ἡγήσατο δὲ ταῦρος" ἐν δὲ τῇ 
τῶν Ὀπικῶν κατευνασϑέντος (ἐτύγχανον δὲ κωμηδὸν 
ξῶντες) ἐκβαλόντες ἐκείνους ἰδρύϑησαν αὐτόϑι καὶ 
τὸν ταῦρον ἐσφαγίασαν τῷ “ἄρει τῷ δόντι αὐτὸν ἡγε-- 
μόνα κατὰ τὴν τῶν μάντεων ἀπόφασιν. εἰκὸς δὲ διὰ 5 
τοῦτο καὶ ΣΙαβέλλους αὐτοὺς ὑποκορισεικῶς ἀπὸ τῶν 
γονέων προσαγορευϑῆναι, Σαμνίτας δ᾽ ἀπ᾽ ἄλλης αἷ- 
τίας, οὗς οἱ Ἕλληνες Σαυνίτας λέγουσι. τινὲς δὲ καὶ 
“άκωνας συνοίκους αὐτοῖς γενέσθαι φασὶ καὶ διὰ 
τοῦτο καὶ φιλέλληνας ὑπάρξαι, τινὰς δὲ καὶ Πιτανάτας 10 
καλεῖσϑαι. δοκεῖ δὲ καὶ Ταραντίνων πλάσμα τοῦτ᾽ 
εἶναι, κολακευόντων ὁμόρους καὶ μέγα δυναμένους 
ἀνθρώπους καὶ ἅμα ἐξοικειουμένων, οἵ γε καὶ ὀχτὼ 
μυριάδας ἔστελλον ποτε τῆς πεξῆς στρατιᾶς. ἱππέας δ᾽ 
ὀκτακισχιλίους. φασὶ δὲ νόμον εἶναι παρὰ τοῖς Σιαυνέ- 1ὅ 
ταις καλὸν καὶ προτρεπτικὸν πρὸς ἀρετήν" οὐ γὰρ 
ἔξεστι διδόναι τὰς ϑυγατέρας οἷς ἂν ἐθέλωσιν, ἀλλὰ 
κρίνεσϑαι κατὰ ἔτος δέκα μὲν παρϑένους δέκα δὲ τῶν 
νέων τοὺς ἀρίστους καὶ τὰς ἀρίστας " τούτων τῷ πρώ- 
τῷ τὴν πρώτην δίδοσθαι, τῷ δευτέρῳ τὴν δευτέραν 30 
καὶ ἑξῆς οὕτως ἐὰν δ᾽ ὁ λαβὼν τὸ γέρας μεταβαλόμε-- 
νος γένηται πονηρός, ἀτιμάζουσι καὶ ἀφαιροῦνται τὴν 
δοθεῖσαν. ἑξῆς δ᾽ εἰσὶν Ιρπῖνοι, καὐτοὶ Σαυνῖται" τοῦ-- 
νομα δ᾽ ἔσχον ἀπὸ τοῦ ἡγησαμένου λύκου τῆς ἀποι- 
κίας" ἵρπον γὰρ καλοῦσιν οἱ Σαυνῖται τὸν λύκον" συν-- 25 
ἄπτουσι δὲ Δευκανοῖς τοῖς μεσογαίοις. περὶ μὲν Σαυ- 
νιτῶν ταῦτα. 

Καμπανοῖς δὲ συνέβη διὰ τὴν τῆς χώρας εὐδαι-- 
μονίαν ἐπ᾿ ἴσον ἀγαθῶν ἀπολαῦσᾳι καὶ κακῶν. ἐπὶ 
τοσοῦτον γὰρ ἐξετρύφησαν ὥστ᾽ ἐπὶ δεῖπνον ἐκάλουν 80 
πρὸς ξεύγη μονομέχων, ὁρίξοντες ἀρυϑμὸν κατὰ τὴν 
τῶν [συν]δείπνων ἀξίαν. ᾿Αννίβα δ᾽ ἐξ ἐνδόσεως λα- 
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βόντος αὐτούς, δεξάμενοι χειμαδέοις τὴν στρατιὰν οὔ-- 
τως ἐξεϑήλυναν ταῖς ἡδοναῖς ὥσϑ᾽ ὁ ̓ ἀννίβας ἔφη νυ-Ο.251 
κῶν κινδυνεύειν ἐπὶ τοῖς ἐχϑροῖς γενέσϑαι, γυναῖκας 
ἀντὶ τῶν ἀνδρῶν τοὺς στρατιώτας ἀπολαβών. Ῥω- 

5 μαῖοι δὲ κρατήσαντες πολλοῖς κακοῖς ἐσωφρόνισαν αὐ-- 

τούς, ὕστατα δὲ καὶ κατεκληρούχησαν τὴν γῆν. νυνὶ 
μέντοι μετ᾽ εὐπραγίας διάγουσι τοῖς ἐποίκοις ὁμονοή-- 
σαντες. καὶ τὸ ἀξίωμα φυλάττουσι τὸ ἀρχαῖον καὶ τῷ 
μεγέϑει τῆς πόλεως καὶ κατ᾽ εὐανδρέαν. μετὰ δὲ τὴν 

10 Καμπανίαν καὶ τὴν Σαυνῖτιν ἐπὶ μὲν τῇ Τυρρηνικῇ 
ϑαλάττῃ τὸ τῶν Πικέντων ἔϑνος οἰχεῖ, μικρὸν ἀπό-- 
σπασμα τῶν ἐν τῷ ᾿ἀδρίᾳ Πικεντίνων., ὑπὸ Ῥωμαίων 
μετῳκισμένον εἰς τὸν Ποσειδωνιάτην κόλπον, ὃς νῦν 
Παιστανὸς καλεῖται. καὶ ἡ πόλις ἡ Ποσειδωνέα Παι-- 

Ἰό στός, ἐν μέσῳ τῷ κόλπῳ κειμένη. μεταξὺ δὲ τῶν Σει- 
ρηνουσσώῶν καὶ τῆς Ποσδειδωνίας Μαρκῖνα, Τυρρηνῶν 

κτίσμα οἰκούμενον ὑπὸ Σαυνιτῶν. ἐντεῦϑεν εἰς Πομ-- 
πηίαν διὰ Νουκερίας οὐ πλειόνων ἑκατὸν καὶ εἴκοσι 
σταδίων ἐστὶν ὁ ἰσϑμός. διήκουσι δ᾽ οἵ Πίκεντες μέχρι 

δοτοῦ Σιλάφιδος ποταμοῦ τοῦ ὀρέξοντος ἀπὸ ταύτης τῆς 
χώρας τὴν ἀρχαίαν Ἰταλίαν, ἐφ᾽ οὗ τοῦτ᾽ ἴδιον ἴστο-- 
ροῦσιν περὶ τοῦ ὕδατος ὄντος ποτίμου, τὸ καϑιέμενον 
εἰς αὐτὸ φυτὸν ἀπολιϑοῦσϑαι φυλάττον τὴν χρόαν 
καὶ τὴν μορφήν. τῶν δὲ Πικέντων ὑπῆρχε μητρόπολις 

95 Πικεντία, νυνὶ δὲ κωμηδὸν ξῶσιν ἀπωσϑέντες ὑπὸ 
Ῥωμαίων διὰ τὴν πρὸς ᾿ἀννίβαν κοινωνίαν: ἀντὶ δὲ 
στρατείας ἡμεροδρομεῖν καὶ γραμματοφορεῖν ἀπε-- 
δείχϑησαν ἐν τῷ τότε δημοσία, καϑάπερ καὶ “ευκανοὶ 
καὶ Βρέττιοι κατὰ τὰς αὐτὰς αἰτίας " ἐπετείχισαν δ᾽ αὐ-- 

δοτοῖς Σάλερνον Ῥωμαῖοι φρουρᾶς χάριν μικρὸν ὑπὲρ 

10. Ῥοβϑὶ Σαννῖειν: μέχρι Φρεντανῶν 
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τῆς ϑαλάττης᾽ εἰσὶ δ᾽ ἀπὸ Σειρηνουσσῶν ἐπὶ Σίέλαριν 
στάδιοι διακόσιοι ἑξήκοντα. 

ΠΝ. ς ἃ: 

Μετὰ δὲ τὸ στόμα τοῦ Σιλάριδος Δευκανία καὶ τὸ ὅ 
τῆς Ἥρας ἱερὸν τῆς ̓ Αῤγᾳᾷας, Ἰάσονος ἴδρυμα, καὶ πλη-- 
σίον ἐν πεντήκοντα σταδίοις ἡ Ποσειδωνία. Συβαρῖ- 
ται μὲν οὖν ἐπὶ ϑαλάττῃ τεῖχος ἔϑεντο, οἵ δ᾽ οἰκισϑέν- 
τες ἀνωτέρω μετέστησαν, ὕστερον δὲ Δευκανοὶ μὲν 
ἐκείνους ,'Ῥ Ῥωμαῖοι δὲ Δευκανοὺς ἀφείλοντο τὴν πόλιν. 10 
ποιεῖ δ᾽ αὐτὴν ἐπίνοσον ποταμὸς πλησίον εἰς ἕλη ἀνα-- 
χεόμενος. ἐντεῦϑεν δ᾽ ἐκπλέοντι τὸν κόλπον νῆσος 
“ευκωσία, μικρὸν ἔχουσα πρὸς τὴν ἥπειρον διάπλουν, 
ἐπώνυμος μιᾶς τῶν Σειρήνων, ἐκπεσούσης δεῦρο μετὰ 
τὴν μυϑευομένην ῥῖψιν αὐτῶν δἰς τὸν βυϑόν. τῆς δὲ 16 
νήσου πρόκειται τὸ ἀνταχκρωτήριον ταῖς Σειρηνούσ- 
δσαις ποιοῦν τὸν Ποσειδωνιάτην κόλπον. κάμψαντι δ᾽ 
ἄλλος συνεχὴς κόλπος, ἐν ᾧ πόλις ἣν οἵ μὸν κτίσαντες 
Φωκαιεῖς Ὑέλην οἱ δὲ᾽ Ἔλην ἀπὸ κρήνης τινὸς οἵ δὲ νῦν 
Ἐλέαν ὀνομάξουσιν, ἐξ ἧς Παρμένίδης καὶ Ζήνων ἐγέ-- 30 
γοντοὸ ἄνδρες Πυϑαγόρειοι. δοκεῖ δέ μοι καὶ δι᾽ ἐκεί-- 
νους καὶ ἔτι πρότερον εὐνομηϑῆναι᾽ διὸ καὶ πρὸς Δευ- 
κανοὺς ἀντέσχον καὶ πρὸς Ποσειδωνιάτας καὶ κρείττους 
ἀπήεσαν καίπερ ἐνδεέστεροι καὶ χώρᾳ καὶ πλήϑει σωμά- 
τῶν ὄντες. ἀναγκάξονται γοῦν διὰ τὴν λυπρότητα τῆς 25 
γῆς τὰ πολλὰ ϑαλαττουργεῖν καὶ ταριχείας συνέστασϑαι 
καὶ ἄλλας τοιαύτας ἐργασίας. φησὶ δ᾽ ᾿Αντίοχος Φω-- 
καίας ἁλούσης ὑφ᾽ Δρπάγου τοῦ Κύρου στρατηγοῦ, 
τοὺς δυναμένους ἐμβάντας εἰς τὰ σκάφη πανοικίους 

πλεῦσαι πρῶτον εἰς Κύρνον καὶ Μασσαλίαν μετὰ Κρε-- 30 
οντιάδου., ἀποκρουσϑέντας δὲ τὴν Ἐλέαν κτίσαι" διέ-- 

1 
0.252 

81. ροϑὶ κτέσαι: ἕνιοι δὲ τοὔνομα ἀπὸ ποταμοῦ Ἐλέητος " 
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χει δὲ τῆς Ποσειδωνίας ὅσον διακοσίους σταδίους ἡ πό-- 
λις. μετὰ δὲ ταύτην ἀκρωτήριον Παλίνουρος. πρὸ δὲ 
τῆς Ἐλεάτιδος αἴ Οἰνωτρίδες νῆσοι δύο ὑφόρμους 
ἔχουσαι. μετὰ δὲ Παλίνουρον Πυξοῦς ἄκρα καὶ λιμὴνο.258 

5 καὶ ποταμός" ὃν γὰρ τῶν τριῶν ὄνομα" ᾧκισε δὲ Μί- 
κυϑος ὃ Μεσσήνης ἄρχων τῆς ἐν Σικελίᾳ, πάλιν δ᾽ 
ἀπῆραν οἵ ἰδρυϑέντες πλὴν ὀλέγων. μετὰ δὲ Πυξοῦντα 
“Μᾶος κόλπος καὶ ποταμὸς καὶ πόλις, ἐσχάτη τῶν Δευ- 
κανέδων. μικρὸν ὑπὲρ τῆς ϑαλάττης, ἄποικος Ζυβα- 

οριτῶν, εἰς ἣν ἀπὸ Ἔλης στάδιοι τετρακόσιοι" ὁ δὲ 
πᾶς τῆς Δευκανίας παράπλους ἑξακοσίων πεντήκοντα. 

πλησίον δὲ τὸ τοῦ Ζράκοντος ἡρῷον ἑνὸς τῶν Ὀδυσ- 
σέως ἑταίρων, ἐφ᾽ οὗ ὁ χρησμὸς τοῖς Ἰταλιώταις ἐγένετο 
ο“Δάιον ἀμφὶ Ζράκοντα πολύν ποτε λαὸν ὀλεῖσϑαι."" 

16 ἐπὶ γὰρ ταύτην Λᾶον στρατεύσαντες οἵ κατὰ τὴν Ἰτα-- 
λέαν Ἕλληνες ὑπὸ Μευκανῶν ἠτύχησαν ἐξαπατηϑέντες 

τῷ χρησμῷ. 
Κατὰ μὲν δὴ τὴν Τυρρηνικὴν παραλίαν ταῦτ᾽ 2 

ἐστὶ τὰ τῶν “ευκανῶν χωρία, τῆς δ᾽ ἑτέρας οὐχ ἥπτον-- 
20τὸο ϑαλάττης πρότερον, ἀλλ᾽ οἵ Ἕλληνες ἐπεκράτουν οἵ 

τὸν Ταραντῖνον ἔχοντες κόλπον. πρὶν. δὲ τοὺς Ἔλλη- 
νας ἐλϑεῖν οὐδ᾽ ἦσάν πω Δευκανοί, Χῶνες δὲ καὶ Οἰ- 
νωτροὶ τοὺς τόπους ἐνέμοντο. τῶν δὲ Σαυνιτῶν αὐξη- 
ϑέντων ἐπὶ πολὺ καὶ τοὺς Χῶνας καὶ τοὺς Οἰνωτροὺς 

᾿ 95 ἐκβαλόντων, “Δευκανοὺς δ᾽ εἰς τὴν μερίδα ταύτην 
ἀποικισάντων, ἅμα δὲ καὶ τῶν Ἑλλήνων τὴν ἑκατέρω-- 
ϑὲεν παραλίαν μέχρι πορϑμοῦ κατεχόντων, πολὺν χρό- 
νον ἐπολέμουν οἵ τε ' Έλληνες καὶ οἵ βάρβαροι πρὸς ἀλ--: 
λήλους. οἵ δὲ: τῆς Σικελίας τύραννοι καὶ μετὰ ταῦτα 

80 Καρχηδόνιοι, τοτὲ μὲν περὶ τῆς Σικελίας πολεμοῦντες 

8. Ῥοϑι᾿ ποταμὸς: Μᾶος 
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πρὸς Ῥωμαίους τοτὲ δὲ περὶ αὐτῆς τῆς Ἰταλίας, ἅπαν-- 
τας τοὺς ταύτῃ κακῶς διέϑηκαν, μάλιστα δὲ τοὺς Ἔλ-- 
ληνας. [οἷ] πρότερον μέν γε καὶ τῆς μεσογαίας πολλὴν 
ἀφήρηντο, ἀπὸ τῶν Τρωικῶν χρόνων ἀρξάμενοι, καὶ 
δὴ ἐπὶ τοσοῦτον ηὔξηντο ὥστε τὴν μεγάλην Ἑλλάδα ὅ 
ταύτην ἔλεγον καὶ τὴν Σικελίαν νυνὶ δὲ πλὴν Τάραν-- 
τος καὶ Ῥηγίου καὶ Νεαπόλεως ἐκβεβαρβαρῶσϑαι συμ-- 
βέβηκεν ἅπαντα καὶ τὰ μὲν Δευκανοὺς καὶ Βρεττίους 
κατέχειν τὰ δὲ Καμπανούς. καὶ τούτους λόγω. τὸ δ᾽ 
ἀληϑὲς Ῥωμαίους" καὶ γὰρ αὐτοὶ Ῥωμαῖοι γεγόνασιν. 10 
ὅμως δὲ τῷ πραγματευομένῳ τὴν τῆς γῆς περίοδον καὶ 
τὰ νῦν ὄντα λέγειν ἀνάγκη καὶ τῶν ὑπαρξάντων ἔνια, 
καὶ μάλιστα ὅταν ἔνδοξα ἡ. 

Τῶν δὲ Δευκανῶν οἷ μὲν ἁπτόμενοι τῆς Τυρρη- 
νικῆς ϑαλάττης εἴρηνται. οἵ δὲ τὴν μεσόγαιαν ἔχοντες 16 

εἰσὶν οἵ ὑπεροικοῦντες τοῦ Ταραντίνου κόλπου. οὕτω 
δ᾽ εἰσὶ κεκακωμένοι τελέως οὗτοι καὶ Βρέττιοι καὶ αὐὖ-- 
τοὶ Σαυνῖται οἵ τούτων ἀρχηγέται. ὥστε καὶ διορίσαι 

α.954χαλεπὸν τὰς κατοικίας αὐτῶν" αἴτιον δ᾽ ὅτι οὐδὲν ἔτι 
σύστημα κοινὸν τῶν ἐθνῶν ἑκάστου συμμένει, τά τε 30 
ἔϑη διαλέκτων τε καὶ ὁπλισμοῦ καὶ ἐσϑῆτος καὶ τῶν 
παραπλησίων ἐκλέλοιπεν, ἄλλως τε ἄδοξοι παντάπασίν 
εἶσιν αἱ καϑ᾽ ἕκαστα καὶ ἐν μέρει κατοικίαι. 

8 Ἐροῦμεν δὲ κοινῶς ἃ παρειλήφαμεν. οὐδὲν παρὰ 
τοῦτο ποιούμενοι τοὺς τὴν μεσόγαιαν οἰκοῦντας, Δευ-- 25 
κανούς τε καὶ τοὺς προσεχεῖς αὐτοῖς Σαυνίτας. Πετη-- 
λία μὲν οὖν μητρόπολις νομίξεται τῶν Δευκανῶν καὶ 
συνοικεῖται μέχρι νῦν ἱκανῶς. κτίσμα δ᾽ ἐστὶ Φιλο- 
κτήτου φυγόντος τὴν Μελίβοιαν κατὰ στάσιν. ἐρυμνὴ 
δ᾽ ἐστίν, ὥστε καὶ Σαυνῖταί ποτε Θουρίοις ἐπετείχισαν 80 
αὐτήν. Φιλοκτήτου δ᾽ ἐστὶ καὶ ἡ παλαιὰ Κρίμισσα περὶ 
τοὺς αὐτοὺς τόπους. ᾿“πολλόδωρος δ᾽ ἐν τοῖς περὶ 
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νεῶν τοῦ Φιλοκτήτου μνησϑεὶς λέγειν τινας φησιν. ὡς 
εἰς τὴν Κροτωνιᾶτιν ἀφικόμενος Κρίμισσαν. ἄκραν 

. οὐκίσαι καὶ Χώνην πόλιν ὑπὲρ αὐτῆς, ἀφ᾽ ἧς οἵ ταύτῃ 
Χῶνες ἐκλήϑησαν, παρ᾽ αὐτοῦ δέ τινες σταλέντες εἰς 

ὅ Σικελίαν περὶ Ἔρυκα μετὰ Αἰγέστου τοῦ Τρωὸς “ἴγε-- 
σταν τειχίσαιεν. καὶ Γρουμεντὸν δὲ καὶ δερτῖναι τῆς 
μεσογαίας εἰσὶ καὶ Καλάσαρνα καὶ ἄλλαι μικραὶ κατοι-- 
κέαι μέχρι ᾿ϑενουσίας πόλεως ἀξιολόγου" ταύτην δ᾽ 
οἶμαι καὶ τὰς ἐφεξῆς ἐπὶ Καμπανίαν ἰόντι Σαυνίτιδας 

10 εἶναι. ὑπὲρ δὲ τῶν Θουρίων καὶ ἡ Ταυριανὴ χώρα λε-- 
γομένη ἴδρυται. οἵ δὲ Δευκανοὶ τὸ μὲν γένος εἰσὶ ΣΙαυ- 

᾿ Ψψῖται, Ποσειδωνιατῶν δὲ καὶ τῶν συμμάχων κρατή- 
σαντες πολέμῳ κατέσχον τὰς πόλεις αὐτῶν. τὸν μὲν 
οὖν ἄλλον χρόνον ἐδημοκρατοῦντο, ἐν δὲ τοῖς πολέ- 

16 μοις ἠρεῖτο βασιλεὺς ἀπὸ τῶν νεμομένων ἀρχάς" νῦν 
δ᾽ εἰσὶ Ῥωμαῖοι. 

Τὴν δ᾽ ἑξῆς παραλίαν Βρέττιοι μέχρι τοῦ Σικελι-- 4 
κοῦ κατέχουσι πορϑμοῦ σταδίων πεντήκοντα καὶ τρι-- 
ακοσίων ἐπὶ τοῖς χιλίοις. φησὶ δ᾽ ̓ Δντίοχος ἐν τῷ περὶ 

50 τῆς Ἰταλίας συγγράμματι ταύτην Ἰταλίαν κληϑῆναι 
καὶ περὶ ταύτης συγγράφειν. πρότερον δ᾽ Οἰνωτρίαν 
προσαγορεύεσθαι. ὅριον δ᾽ αὐτῆς ἀποφαίνει πρὸς μὲν 
τῷ Τυρρηνικῷ πελάγει τὸ αὐτὸ ὅπερ καὶ τῆς " Βρεττα- 
νίας ἔφαμεν. τὸν Μᾶον ποταμόν, πρὸς δὲ τῷ Σικελικῷ 

“ὁ τὸ Μεταπόντιον. τὴν ἂἃὲ Ταραντίνην, ἣ συνεχὴς τῷ 
Μεταποντίῳ ἐστίν, ἐκτὸς τῆς Ἰταλίας ὀνομάξει, Ἰάπυ-: 
γας καλῶν. ἔτι δ᾽ ἀνώτερον Οἰνωτροῦς τε καὶ Ἰταλοὺς 
μόνους ἔφη καλεῖσϑαι τοὺς ἐντὸς τοῦ ἰσϑμοῦ πρὸς 
τὸν Σικελικὸν κεκλιμένους πορϑμόν. ἔστι δ᾽ αὐτὸς ὁ0.365 

80 ἰσϑμὸς ἑκατὸν καὶ ἑξήκοντα στάδιοι μεταξὺ δυεῖν κόλ-- 
πῶν. τοῦ τε Ἱππωνιάτου, ὃν ̓ ἀντίοχος Ναπητῖνον εἴ-- 
ρῆηκε, καὶ τοῦ Σκυλλητικοῦ. περίπλους δ᾽ ἐστὶ τῆς 
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ἀπολαμβανομένης χώρας πρὸρ τὸν πορϑμὸν ἐντὸς στά- 
διοι δισχίλιοι. μετὰ δὲ ταῦτα ἐπεκτείνεσθϑαί φήσι τοῦ- 
νομα καὶ τὸ τῆς Ἰταλίας καὶ τὸ τῶν Οἰνωτρῶν μέχρι τῆς 
"Μεταποντίνης καὶ τῆς Σειρίτιδος" οἰκῆσαι γὰρ τοὺς τό-- 
πους τούτους Χῶνας, Οἰνωτρικὸν ἔϑνος κατακοσμού-- ὅ 
μενον, καὶ τὴν γῆν ὀνομάσαι Χώνην. οὕὗτὸς μὲν οὖν 
ἁπλουστέρως εἴρηκε καὶ ἀρχαϊκῶς, οὐδὲν διορίσας περὶ 
τῶν Δευκανῶν καὶ τῶν Βρεττίων. ἔστι δ᾽ ἡ μὲν Δευκα-: 
νία μεταξὺ τῆς τε παραλίας τῆς Τυρρηνικῆς καὶ τῆς Σι-- 
κελικῆς) τῆς μὲν ἀπὸ τοῦ Σιλάριδος μέχρι Μάου, τῆς δ᾽ 10 - 
ἀπὸ τοῦ Μεταποντίου μέχρι Θουρίων" κατὰ δὲ τὴν 
ἤπειρον ἀπὸ Σαυνιτῶν μέχρι τοῦ ἰσϑμοῦ τοῦ ὠπὸ Θου-- 
ρίων εἰς Κηρίλλους πλησίον “άου" “στάδιοι δ᾽ εἰσὶ τοῦ 
ἰσϑμοῦ τριακόσιοι. ὑπὲρ δὲ τούτων Βρέττιοι χεφρόνη- 
σον οἰκοῦντες" ἐν ταύτῃ δ᾽ ἄλλη περιείληπται χερρό-- 16 
νησος ἡ τὸν ἰσϑμὸν ἔχουσα τὸν ἀπὸ Σκυλλητίου ἐπὶ 
τὸν Ἱππωνιάτην κόλπον. ὠνόμασται δὲ τὸ ἔϑνος ὑπὸ 
“Μευκανῶν᾽" βρεττίους γὰρ καλοῦσι τοὺς ἀποστάτας" 
ἀπέστησαν δ᾽, ὧς φασι. ποιμαίνοντες αὐτοῖς πρότε-- 
ρον, εἶθ᾽ ὑπὸ ἀνέσεως ἐλευϑεριάσαντες, ἡνίκα ἐπε-- 20 
στράτευσε Ζίων Ζιιονυσίῳ καὶ ἐξετάραξεν ἅπαντας 
πρὸς ἅπαντας. τὰ καϑόλου μὲν δὴ ταῦτα περὶ “ευκα-- 
νῶν καὶ Βρεττίων λέγομεν. 

᾿“πὸ δὲ Ἵάου πρώτη πόλις ἐστὶ τῆς Βρεττίας Τε-- 
μέση (Τέμψαν δ᾽ οἱ νῦν. καλοῦσιν) «ὐσόνων κτίσμα, )5 
ὕστερον δὲ καὶ Αἰτωλῶν τῶν μετὰ Θόαντος, οὖς ἐξέ-- 
βαλον Βοέττιοι, Βρεττίους δὲ ἐπέτριψαν ᾿Αννίβας τε 
καὶ Ῥωμαῖοι. ἔστι δὲ πλησίον τῆς Τεμέσης ἡρῷον ἄγρυς- 
ελαίοις συνηρεφὲς Πολίτου τῶν Ὀδυσσέως ἑταίρων, ὃν 
δολοφονηθέντα ὑπὸ τῶν βαρβάρων γενέσϑαι βαρύ-- 890 

μηνιν, ὥστε τοὺς περιοίκους δασμολογεῖν αὐτῷ κατὰ 
τι λόγιον καὶ παροιμίαν εἶναι πρὸς τοὺς ἀηδεῖς, τὸν 
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ἥρωα τον ἐν Τεμέσῃ λεγόντων ἐπικεῖσθαι αὐτοῖς. 4ο-- 
κρῶών δὲ τῶν Ἐκιξεφυρίων ἑλόντων τὴν πόλιν. Εὔϑυ- 
μον μυϑεύουσι τὸν πύκτην καταβάντα ἐπ᾿ αὐτὸν κρα- 
τῆσαι τῇ μάχῃ, καὶ βιάσασϑαι παραλῦσαι τοῦ δασμοῦ 

ὅ τοὺς ἐπιχωρίους. ταύτης δὲ τῆς Τεμέσης φασὶ μεμνῆς-- 
σϑαι τὸν ποιητήν, οὐ τῆς ἐν Κύπρῳ Ἰαμασσοῦ᾽ λέγε-- 
ται γὰρ ἀμφοτέρως. καὶ δείκνυται χαλκουργεῖα πλη-Ο.2366 
σίον, ἃ νῦν ἐκλέλειπται. ταύτης δὲ συνεχὴς Τερῖνα, 
ἣν ̓ Αννίβας καϑεῖλεν οὐ δυνάμενος φυλάττειν, ὅτε δὴ 

0 εἰς αὐτὴν καταπεφεύγει τὴν Βρεττίαν. εἶτα Κωσεντία 
μητρόπολις Βρεττίων μικρὸν δ᾽ ὑπὲρ ταύτης Πανδο-- 
σέα φρούριον ἐρυμνόν, περὶ ἣν᾿4λέξανδρος ὁ Μολοτ- 
τὸς διεφϑάρη. ἐξηπάτησε δὲ καὶ τοῦτον ὁ ἐκ ἀωδώνης 
χρησμὸς φυλάττεσϑαι κελεύων τὸν ᾿ἀχέροντα καὶ τὴν 

156 Πανδοσίαν ...... δεικνυμένων γὰρ ἐν τῇ Θεσπρωτίᾳ 
ὁμωνύμων τούτοις, ἐνταῦϑα κατέστρεψε τὸν βίον. τρι- 
κόρυφον δ᾽ ἐστὶ τὸ φρούριον, καὶ παραρρεῖ ποταμὸς 
᾿χέρων. προσηπάτησε δὲ καὶ ἄλλο λόγιον ,,Πανδοσία 
»τρικόλωνε, πολύν ποτε λαὰν ὀλέσσεις.“Κ ἔδοξε γὰρ πο-- 

80 λεμέων φϑοράν. οὐκ οἰκείων δηλοῦσϑαι. φασὶ δὲ καὶ 
βασίλειόν ποτε γενέσϑαι τῶν Οἰνωτρικῶν βασιλέων 
τὴν Πανδοσίαν. μετὰ δὲ τὴν Κωσεντίαν Ἱππώνιον 4ο- 
κρῶν κτίσμα" Βρεττίους δὲ κατέχοντας ἀφείλοντο Ῥω-- 
μαῖοι καὶ μετωνόμασαν διβῶνα ϑαλεντίαν. διὰ δὲ τὸ 

56 εὐλείμωνα εἶναι τὰ περικείμενα χωρία καὶ ἀνθηρὰ τὴν 
Κόρην ἐκ Σικελίας πεπιστεύκασιν ἀφικνεῖσϑαι δεῦρο 
ἀνθολογήσουσαν᾽ ἐκ δὲ τούτου ταῖς γυναιξὶν ἐν ἔϑει 
γέγονεν ἀνϑολογεῖν τε καὶ στεφανηπλοκεῖν. ὥστε ταῖς 
ἑορταῖς αἰσχρὸν εἶναι στεφάνους ὠνητοὺς φορεῖν. ἔχει 

80 δ᾽ ἐπίνειον, ὃ κατεσκεύασέ ποτε ᾿4γαϑοκλῆς ὁ τύραν- 

7. ροβὶ ὠμφοτέρωρ: τὸ, ,ἐς Τεμέσην μετὰ χαλκόν,“ 
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νος τῶν Σικελιωτῶν κρατήσας τῆς πόλεως. ἐντεῦϑεν 
δ᾽ ἐπὶ τὸν Ἡρακλέους λιμένα πλεύσασιν ἄρχεται ἐπι-- 
στρέφειν τὰ ἄκρα τῆς Ἰταλίας τὰ πρὸς τῷ πορϑμῷ 
πρὸς τὴν ἑσπέραν. ἐν δὲ τῷ παράπλῳ τούτῳ Μέδμα 
πόλις Δοκρῶν τῶν αὐτῶν, ὁμώνυμος κρήνῃ μεγάλῃ, δ 
πλησίον ἔχουσα ἐπένειον καλούμενον Ἐμπόριον᾽ ἐγ-- 

᾿ ψὺς δὲ καὶ Μέταυρος ποταμὸς καὶ ὕφορμος ὁμώνυμος. 
πρόκεινται δὲ τῆς ἠόνος ταύτης αἱ τῶν Διπαραίων νῆ-- 
σοι διέχουδαι τοῦ πορϑμοῦ σταδίους διακοσίους. οἱ δ᾽ 
Αἰόλου φασίν, οὗ καὶ τὸν ποιητὴν μεμνῆσϑαι κατὰ τὸ 
τὴν Ὀδύσσειαν εἰσὶ δ᾽ ἑπτὰ τὸν ἀριϑμὸν ἐν ἀπόψει 
πᾶσαι καὶ τοῖς ἐκ τῆς Σικελίας καὶ τοῖς ἐκ τῆς ἠπείρου 

τοῖς κατὰ τὴν Μέδμαν ἀφορῶσι". περὶ ὧν ἐροῦμεν, 
ὅταν περὶ τῆς Σικελίας λέγωμεν. ἀπὸ δὲ τοῦ Μεταύ- 
ρου ποταμοῦ ἕτερος ἐκδέχεται δ᾽ ἐντεῦϑεν τὸ Σικύλ- 16 
λαίον, πέτρα χερρονησίξουσα ὑψηλή. τὸν ἰσϑμὸν ἀμ-- 

Οο᾽φέδυμον καὶ ταπεινὸν ἔχουσα, ὃν᾿ Δναξίλαος ὁ τύραν-- 
νος τῶν Ῥηγίνων ἐπετείχισε τοῖς Τυρρηνοῖς καταόκευ- 
ἄσας ναύσταϑμον, καὶ ἀφείλετο τοὺς λῃστὰς τὸν διὰ 
τοῦ πορϑμοῦ διάπλουν. πλησίον γάρ ἐστι καὶ ἡ Καῖ-- 90 
νυς διεχουσα τῆς ΜἝέδμης σταδίους πεντήκοντα καὶ 

διακοσίους, ἡ τελευταία ποιοῦσα ἄκρα τὰ στενὰ τοῦ 
πορϑμοῦ πρὸς τὴν ἐκ τῆς Σικελίας ἄκραν τὴν Πελω-- 
ριάδα. ἔστι δ᾽ αὕτη μία τῶν τριῶν τῶν ποιουσῶν τρί- 
γῶνον τὴν νῆσον. νεύει δὲ ἐπὶ ϑερινὰς ἀνατολάς. κα-- 95 
ϑάπερ ἡ Καῖνυς πρὸς τὴν ἑσπέραν, ἀνταποστροφήν 
τινα ἀπὶ ἀλλήλων ποιουμένων αὐτῶν. ἀπὸ δὲ Καίνυος 
μέχρι τοῦ Ποσειδωνίου, τῆς Ῥηγίνων στυλίδος, τοῦ 
πορϑμοῦ διήκει στενωπὸς ὅσον ἑξαστάδιος, μικρῷ δὲ 
πλέον τὸ ἐλάχιστον διαπέραμα" ἀπὸ δὲ στυλίδος ἕκα-- 80 

1δὅ. ροϑὶ ποταμοῦ: Μέταυρος 
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τὸν εἰς Ῥήγιον, ἤδη τοῦ πορϑμοῦ πλατυνομένου, προῖ- 
οὔσι πρὸς τὴν ἔξω καὶ πρὸς ξω ϑάλατταν τὴν τοῦ Σι-- 
κελικοῦ καλουμένου πελάγους. 

Κτίσμα δ᾽ ἐστὶ τὸ Ῥήγιον Χαλκιδέων. οὗς κατὰ 
ὁ χρησμὸν δεκατευϑέντας τῷ ᾿“πόλλωνι δι᾿ ἀφορίαν 
ὕστερον ἐκ Δελφῶν ἀποικῆσαι δεῦρο φασι παραλα- 
βόντας καὶ ἄλλους τῶν οἴκοθεν" ὡς δ᾽ ̓ ἀντίοχός φησι, 
Ζαγκλαῖοι μετεπέμψαντο τοὺς Χαλκιδέας καὶ οἰκιστὴν 
᾿Αντίμνηστον συνέστησαν ἐκείνων. ἦσαν δὲ τῆς ἀποι-- 

10 κίας καὶ οἵ Μεσσηνίων φυγάδες τῶν ἐν Πελοποννήσῳ 
καταστασιασϑέντες ὑπὸ τῶν μὴ βουλομένων δοῦναι 
δίκας ὑπὲρ τῆς φϑορᾶς τῶν παρϑένων τῆς ἐν Δίμναις 
γενομένης τοῖς Μακεδαιμονίοις, ἃς καὶ αὐτὰς ἐβιάσαν-- 

το πεμφϑείσας ἐπὶ τὴν ἱερουργίαν, καὶ τοὺς ἐπιβοη-- 
16 ϑοῦντας ἀπέχτειναν. παραχωρήσαντες οὖν εἰς Μάκι- 

στον οἵ φυγάδες πέμπουσιν εἰς ϑεοῦ, μεμφόμενοι τὸν 
᾿πόλλω καὶ τὴν"άρτεμιν εἰ τοιούτων τυγχάνοιδν ἀνθ᾽ 
ὧν ἐτιμώρουν αὐτοῖς, καὶ πυνθανόμενοι πῶς ἂν σω-- 
ϑεῖεν ἀπολωλότες. ὃ δ᾽ ̓ ἀπόλλων ἐκέλευσε στέλλεσϑαι 

90 μετὰ Χαλκιδέων εἰς τὸ Ῥήγιον καὶ τῇ ἀδελφῇ αὐτοῦ 
χάριν ἔχειν" οὐ γὰρ ἀπολωλέναι αὐτοὺς ἀλλὰ σεσώ- 

 ϑαι μέλλοντάς γε δὴ μὴ συναφανισϑήσεσϑαι τῇ πα- 
τρίδι ἁλωδσομένῃ μικρὸν ὕστερον ὑπὸ Σπαρτιατῶν". οὗ 
δ᾽ ὑπήκουσαν. διόπερ οἵ τῶν Ῥηγίνων ἡγεμόνες μέχρι 

45 ̓ Δναξίλα τοῦ Μεσσηνίων γένους ἀεὶ καθίσταντο. ᾽4ν᾽- 
τίοχος δὲ τὸ παλαιὸν ἅπαντα τὸν τόπον τοῦτον οἰκῆσαξ 
φησι Σικελοὺς καὶ Μόργητας, διᾶραι δ᾽ εἰς τὴν Σικε-- 
λίαν ὕστερον ἐκβληϑέντας ὑπὸ τῶν Οἰνωτρῶν. φασὶ 
δέ τινες καὶ τὸ Μοργάντιον ἐντεῦϑεν τὴν προσηγορίαν 

[-}} 

80 ἀπὸ τῶν Μοργήτων ἔχειν. ἴσχυσε δὲ μέγιστον ἡ τῶνο.258 
Ῥηγίνων πόλις καὶ περιοικέδας ἔσχε συχνάς. ἐπιτείχι-- 
σμά τε ὑπῆρξεν ἀεὶ τῇ νήσῳ καὶ πάλαι καὶ νεωστὶ ἐφ᾽’ 
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ἡμῶν, ἡνίκα Σέξτος Πομπήιος ἀπέστησε τὴν Σικελίαν. 
ὠνομάσϑη δὲ Ῥήγιον εἴϑ᾽., ὥς φησιν Αἰσχύλος, διὰ τὸ 
συμβὰν πάϑος τῇ χώρᾳ ταύτῃ" ἀπορραγῆναι γὰρ ἀπὸ 
τῆς ἠπείρου τὴν Σικελίαν ὑπὸ σεισμῶν ἄλλοι τε κά- 
κεῖνος εἴρηκεν .»ἀφ᾽ οὗ δὴ Ῥήγιον κικλήσκεται."ὁ τε-- 5 
κμαίρονται δ᾽ ἀπὸ τῶν περὶ τὴν Αἴτνην συμπτωμάτων 
καὶ τῶν κατ᾽ ἄλλα μέρη τῆς Σικελίας καὶ τῶν κατὰ ΛΜι-- 
πάραν καὶ τὰς περὶ αὐτὴν νήσους. ἔτι δὲ τῶν κατὰ τὰς 
Πιυιϑηκούδδας καὶ τὴν προσεχῆ περαίαν ἅπασαν οὐκ 
ἀπεικὸς ὑπάρχειν καὶ τοῦτο συμβῆναι. νυνὶ μὲν οὖν Ι0 
ἀνεῳγμένων τῶν στομάτων, δι’ ὧν τὸ πῦρ ἀναφυσᾶ-- 
ται καὶ μύδροι καὶ ὕδατα ἐκπέπτει, σπάνιόν τι σείεσϑαί 
φασι τὴν περὶ τὸν πορϑμὸν γῆν, τότε δὲ πάντων ἐμ-- 
πεφραγμένων τῶν εἰς τὴν ἐπιφάνειαν πόρων, ὑπὸ γῆς 
σμυχόμενον τὸ πῦρ καὶ τὸ πνεῦμα σεισμοὺς ἀπειργά-- 15 
ξετο σφοδρούς, μοχλευόμενοι δ᾽ οἱ τόποι πρὸς τὴν 
βίαν τῶν ἀνέμων ὑπεῖξάν ποτε καὶ ἀναρραγέντες ἐδέ- 
ξαντο τὴν ἑκατέρωϑεν θάλατταν καὶ ταύτην καὶ τὴν 
μεταξὺ τῶν ἄλλων τῶν ταύτῃ νήσων. καὶ γὰρ ἡ Προ- 
χύτη καὶ Πιϑηκοῦσσαι ἀποσπάσματα τῆς ἠπείρου καὶ 30 
αἴ Καπρίαι καὶ ἡ Δευκωσία καὶ Σειρῆνες καὶ αἴ Οἰνω- 
τρίδες. αἵ δὲ καὶ ἐκ τοῦ πελάγους ἀνέδυσαν, καϑάπερ 
καὶ νῦν πολλαχοῦ συμβαίνει" τὰς μὲν γὰρ πελαγίας ἐκ 
βυϑοῦ μᾶλλον ἀνενεχϑῆναι πιϑανόν,. τὰς δὲ προκευ- 
μένας τῶν ἀκρωτηρίων καὶ πορϑμῷ διῃρημένας ἐν- 35 
τεῦϑέεν ἀπερρωγέναι δοκεῖν εὐλογώτερον. πλὴν εἴτξδ 

διὰ ταῦτα τοὔνομα τῇ πόλει γέγονεν, εἴτε διὰ τὴν ἐπι- 
φάνειαν τῆς πόλεως ὡς ἂν βασίλειον τῇ Δατίνῃ φωνῇ 
προσαγορευσάντων Σαυνιτῶν διὰ τὸ τοὺς ἀρχηγέτας 
αὐτῶν κοινωνῆσαι Ῥωμαίοις τῆς πολιτείας καὶ ἐπὶ 30 

11. ροβὶ ἀνεωγμένων: τούτων 
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πολὺ χρήσασϑαι τῇ ἢ. Δατίνῃ διαλέκτῳ, πάρεστι σκοπεῖν, 
ὁποτέρως ἔχει τἀληϑές. ἐπιφανῆ δ᾽ οὖν πόλεν οὖσαν 
καὶ πολλὰς μὲν πόλεις οἰκίσασαν πολλοὺς δ᾽ ἄνδρας 

παρασχομένην ἀξίους λόγου, τοὺς μὲν κατὰ πολιτικὴν 
5 ἀρετὴν τοὺς δὲ κατὰ παιδείαν, κατασκάψαι Ζιονύσιον 
αἰτιασάμενον, ὅτι αἰτησαμένῳ κόρην πρὸς γάμον τὴν 
τοῦ δημίου ϑυγατέρα προὕὔτειναν᾽ ὁ δ᾽ υἱὸς αὐτοῦ μέ- 
ρος τι τοῦ κτίσματος ἀναλαβὼν Φοιβίαν ἐκάλεσεν. ἐπὶ 
Πύρρου δ᾽ ἡ τῶν Καμπανῶν φρουρὰ παρασπονδηϑὲν-- 

Ι0τὰς διέφϑειρε τοὺς πλείστους - μικρὸν δὲ πρὸ τῶν Μαρ-- ᾿ 
σικῶν καὶ σεισμοὶ κατήρειψαν πολὺ τῆς κατοικίας. Πομ-- 
πήιον δ᾽ ἐκβαλὼν τῆς Σικελίας ὁ Σεβαστὸς Καϊΐσαρο.259 
ὁρῶν λειπανδροῦσαν τὴν πόλιν συνοίκους ἔδωκεν αὐτῇ 
τῶν ἐκ τοῦ στόλου τινάς, καὶ νῦν ἱκανῶς εὐανδρεῖ. 

1ὅ ᾿4πὸ δὲ τοῦ Ῥηγίου πλέοντι πρὸς ἕω Δευκοπέτραν 
καλοῦσιν ἄκραν ἀπὸ τῆς χρόας ἐν πενξήκοντα σταδί- 
οἱς, εἰς ἣν τελευτᾶν φασι τὸ 'πέννινον ὄρος. ἐντεῦϑεν 
δὲ Ἡράκλειον; ὃ δὴ τελευταῖον ἀκρωτήριον [ὖν] νεύει 
πρὸς μεσημβρίαν. κάμψαντι γὰρ εὐθὺς ὁ πλοῦς λιβὶ 

90 μέχρι πρὸς ἄκραν Ἰαπυγίαν᾽ εἶτ᾽ ἐκκλένει πρὸς ἄρκτον 
ἀεὶ καὶ μᾶλλον καὶ πρὸς τὴν ἑσπέραν ἐπὶ τὸν κόλπον 
τὸν Ἰόνιον. μετὰ δὲ τὸ Ἡράκλειον ἄρα τῆς “οκρίδος 
ἢ καλεῖται Ζεφύριον, ἔχουσα τοῖς ἑσπερίοις ἀνέμοις 

λιμένα, ἐξ οὗ καὶ τοὔνομα. εἶθ᾽ ἡ πόλις οἵ Δοκροὶὲ οἵ 

95 Ἐπιξεφύριοι, «Τοκρῶν ὁ ἄποικοι τῶν ἐν τῷ Κρισαίῳ κόζ- 
πῷ, μικρὸν ὕστερον τῆς Κρότωνος καὶ Συρακουσσῶν 
κτίσεως ἀποικισϑέντες ὑπὸ Εὐάνϑους᾽ Ἔφορος δ᾽ οὐκ 

εὖ τῶν Ὀπουντίων “οχρῶν ἀποίχους φήσαξ. ἔνη μὲν 

οὖν τρία ἣ τέτταρα ὥκουν ἐπὶ τῷ Ζεφυρίῳ᾽ καὶ ἔστιν 
80 ἐκεῖ χρήνη “σκρία, ὅπου οἵ Δοκροὶ ἐστρατοπεδεύσαντο. 

56. νοεὶ τῆς : ἐπὸ 
᾿ 28" 
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εἶτα μετήνεγκαν τὴν πόλιν συμπραξάντων καὶ Συρα-- 
κουσσίων. ἅμα γὰρ οὗτοι ἐν οἷς ........ εἰσὶ δ᾽ ἀπὸ Ῥη-- 
γίου μέχρι ΔΜοκρῶν ἑξακόσιοι στάδιοι. ἵδρυται δ᾽ ἡ. 
πόλις ἐπ᾽ ὀφρύος ἣν Ἐπῶπιν καλοῦσι. 

8 Πρῶτοι δὲ νόμοις ἐγγράπτοις χρήδασϑαι πεπι-- ὁ 
δτευμένοι εἰσί' καὶ πλεῖστον χρόνον εὐνομηϑέντας 
Διονύσιος ἐκπεσὼν ἐκ τῆς Συρακουσσίων ἀνομώτατα 
πάντων διεχρήσατο, ὃς γε προεγάμει μὲν παρεισιὼν 
εἰς τὸ δωμάτιον τὰς νυμφοστοληϑείσας, συναγαγὼν δὲ 
τὰς ὡραίας παρϑένους περιστερὰς κολοπτέρους ἐν τοῖς 10 
συμποσίοις ἠφίει, κἀκείνας ἐκέλευδε ϑηρεύειν γυμνάς, 
τινὰς δὲ καὶ σανδάλια ὑποδουμένας ἄξυγα, τὸ μὲν ὑψη-- 
λὸν τὸ δὲ ταπεινόν, περιδιώκειν Ἐ ἔφασαν τοῦ ἀπρε-- 
ποῦς χάριν. δίκας μέντοι ἔτισεν, ἐπειδὴ πάλιν εἰς τὴν 
Σικελίαν ἐπανῆλθεν ἀναληψόμενος τὴν ἀρχήν᾽ κα-1ὅ 
ταλύσαντες γὰρ οἵ Μοκροὶ τὴν φρουρὰν ἠλευϑέρωσαν 
σφᾶς καὶ τῆς γυναικὸς αὐτοῦ καὶ τῶν παιδίων κύριοι 
κατέστησαν δύο δ᾽ ἦσαν αἱ ϑυγατέρες καὶ τῶν υἱῶν 
ὁ νεώτερος ἤδη μειράκιον" ἄτερος γὰρ ̓ 4πολλοκράτης 
συνεστρατήγει τῷ πατρὶ τὴν κάθοδον. πολλὰ δὲ δεο-- 30 
μένῳ τῷ Διονυσίῳ καὐτῷ καὶ Ταραντίνοις ὑπὲρ αὐτοῦ 
προέσϑαι τὰ σώματα ἐφ᾽ οἷς ἂν ἐθελήσωσιν οὐκ ἔδο-- 

σϑοῦσαν, ἀλλὰ πολιορκίαν ὑπέμειναν καὶ πόρϑησιν τῆς 
χώρας; τὸν δὲ ϑυμὸν εἰς τὰς ϑυγατέρας τὸν πλεῖστον 
ἐξέχεαν " καταπορνευϑείδας γὰρ ἐστραγγάλησαν,. εἶτα 25 
καύσαντες τὰ σώματα κατήλεσαν τὰ ὀστᾶ καὶ κατε-- 
πόντωσαν. τῆς δὲ τῶν Δοκρῶν νομογραφίας μνησϑεὶς 
Ἔφορος, ἣν Ζάλευκος συνέταξεν ἔκ τὸ τῶν Κρητικῶν 
νομίμων καὶ Μακωνικῶν καὶ ἐκ τῶν ᾿Δἀρεοπαγιτικῶν, 

φησὶν ἐν τοῖς πρώτοις καινίσαι τοῦτο τὸν Ζάλευκον 8ὺ 
ὅτι, τῶν πρότερον τὰς ξημίας τοῖς δικασταῖς ἐπιτρε-- 
ψάντων ὁρίξειν ἐφ᾽ ἑκάστοις τοῖς ἀδικήμασιν, ἐκεῖνος - 
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ἐν τοῖς νόμοις διώρισεν, ἡγούμενος τὰς μὲν γνώμας 
τῶν δικαστῶν οὐχὶ τὰς αὐτὰς εἶναι περὶ τῶν αὐτῶν, 
[τὰς δὲ ξημίας] δεῖν εἶναι τὰς αὐτάς " ἐπαινεῖ [δὲ] καὶ τὸ 
ἁπλουστέρως αὐτὸν περὶ τῶν συμβολαίων διατάξαι. 

δ Θουρίους δ᾽ ὕστερον ἀκριβοῦν ϑέλοντας πέρα τῶν 4ο- 
κρῶν ἐνδοξοτέρους μὲν γενέσϑαι, χείρονας δέ" εὐνο-- 
μεῖσϑαι γὰρ οὐ τοὺς ἐν τοῖς νόμοις ἅπαντα φυλαττο-- 
μένους τὰ τῶν συκοφαντῶν. ἀλλὰ τοὺς ἐμμένοντας 
τοῖς ἁπλῶς κειμένοις. τοῦτο δὲ καὶ Πλάτων εἴρηκεν 

10 ὅτι παρ᾽ οἷς πλεῖστοι νόμοι καὶ δίκαι παρὰ τούτοις καὶ 
βίοι μοχϑηροί, καϑάπερ καὶ παρ᾽ οἷς ἰατροὶ πολλοὶ καὶ 
νύδους εἴκὸς εἶναι πολλᾶς. 

Τοῦ δὲ΄ 4ληκος ποταμοῦ τοῦ διορίζοντος τὴν Ῥη-- 
γίνην ἀπὸ τῆς Δοκρέδος βαϑεῖαν φάραγγα διεξιόντος 

16 ἴδιόν τι συμβαίνει τὸ περὶ τοὺς τέττιγαρ᾽" οἱ μὲν γὰρ ἐν 
τῇ τῶν Δοκρῶν περαίᾳ φϑέγγονται, τοῖς δ᾽ ἀφώνοις 
εἶναι συμβαίνει" τὸ δ᾽ αἴτιον εἰκάξουσιν ὅτι τοῖς μὲν 
παλίνσκιόν ἐστι τὸ χωρίον ὥστ᾽ ἐνδρόδους ὄντας μὴ 
διαστέλλειν τοὺς ὑμένας, τοὺς δ᾽ ἡλιαξομένους ξηροὺς 

40 καὶ κερατώδεις ἔχειν ὥστ᾽ ἀπ᾽ αὐτῶν εὐφυῶς ἐκπέμ-- 
πεσϑαι τὸν φϑόγγον. ἐδείκνυτο δ᾽ ἀνδριὰς ἐν “οκροῖς 
Εὐνόμου τοῦ κιϑαρωδοῦ τέττιγα ἐπὶ τὴν κιϑάραν κα- 
ϑήμενον ἔχων. φησὶ δὲ Τίμαιος Πυϑίοις ποτὲ ἀγωνι-- 
ξομένους τοῦτόν τε καὶ ᾿ρίστωνα Ῥηγῖνον ἐρέσαι περὶ 

86 τοῦ Ἐκλήρου᾽ τὸν μὲν δὴ ̓ Δρέστωνα δεῖσθαι τῶν Ζ1ελ-- 
φῶν ἑαυτῷ συμπράττειν" ἱεροὺς γὰρ εἶναι τοῦ ϑεοῦ 
τοὺς προγόνους αὐτοῦ καὶ τὴν ἀποικίαν ἐνθένδε ἐστάλ-- 
ϑαι' τοῦ δ᾽ Εὐνόμου φήσαντος ἀρχὴν μηδὲ μετεῖναι 
-ἐκθίνοις τῶν περὶ φωνὴν ἀγωνισμάτων, παρ᾽ οἷς καὶ 

80 οἱ τέττιγες εἶεν ἄφωνοι τὰ εὐφϑθογγότατα τῶν ξῴων, 
ὅμως εὐδοκιμεῖν μηδὲν ἧττον τὸν '᾿Δρίστωνα καὶ ἐν ἐλ-- 
πίδι τὴν νέκην ἔχειν, νικῆσαι μέντοι τὸν Εὔνομον καὶ 
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ἀναϑεῖναι τὴν λεχϑεῖσαν εἰκόνα ἐν τῇ πατρίδι. ἐπειδὴ 
κατὰ τὸν ἀγῶνα μιᾶς τῶν χορδῶν ῥαγείσης ἐπιστὰς 

Ο.26Ιτέττιξ ἐκπληρώσειε τὸν φϑόγγον. τὴν δ᾽ ὑπὲρ τῶν πό-- 
λεων τούτων μεσόγαιαν Βρέττιοι κατέχουσι" καὶ πόλις 
ἐνταῦϑα Μαμέρτιον καὶ ὁ δρυμὸς ὁ φέρων τὴν ἀρί- δ 
στην πίτταν τὴν Βρεττίαν. ὃν Σίλαν καλοῦσιν, εὕδεν-- 
δρός τε καὶ εὔυδρος, μῆκος ἑπτακοσίων σταδίων. 

10 Μετὰ δὲ Μοκροὺς Σάγρα, ὃν ϑηλυκῶς. ὀνομα-- 
. ξουσιν, ἐφ᾽ οὗ βωμοὶ Ζιοσκούρων, περὶ οὗς “οκχροὶ 
μύριοι μετὰ Ῥηγίνων πρὸς δεκατρεῖς μυριάδας Κρο-- 10 
τωνιατῶν συμβαλόντες ἐνίκησαν" ἀφ᾽ οὗ τὴν πᾳροι- 
μίαν πρὸς τοὺς ἀπιστοῦντας ἐκπεσεῖν φασιν .,ἀληϑέ- 
οοὔτερα τῶν ἐπὶ Σάγρα.“ς προσμεμνϑεύκασι δ᾽ ἔνιοι καὶ 
διότι αὐθημερὸν τοῦ ἀγῶνος ἐνεστῶτος Ὀλυμπίασιν 
ἀπαγγελϑείη τοῖς ἐκεῖ τὸ συμβάν. καὶ εὑρεϑείη τὸ τά- 15 
χος τῆς ἀγγελίας ἀληϑές. ταύτην δὲ τὴν συμφορὰν αἱ- 
τίαν τοῖς Κροτωνιάταις φασὶ τοῦ μὴ πολὺν ἔτι συμμεῖ- 
ναι χρόνον διὰ τὸ πλῆϑος τῶν τότε πεσόντων ἀνδρῶν. 
μετὰ δὲ τὴν Σάγραν᾽ 4χαιῶν κτέσμα Καυλωνία, πρό- 
τερον δ᾽ Αὐλωνία λεγομένη διὰ τὸν προκείμενον αὐὖ- 30 
λῶνα. ἔστι δ᾽ ἔρημος" οἵ γὰρ ἔχοντες εἰς Σικελίαν 
ὑπὸ τῶν βαρβάρων ἐξέπεσον καὶ τὴν ἐκεῖ Καυλωνίαν 
ἔκτισαν. μετὰ δὲ ταύτην Σκχυλλήτιον ἄποικος ᾿4ϑη- 
ναίων τῶν μετὰ Μενεσθέως (νῦν δὲ Σκυλάκιον κα- 
λεῖται), Κροτωνιατῶν δ᾽ ἐχόντων Διονύσιος “οκροῖς 25 
προσώρισεν. ἀπὸ δὲ τῆς πόλεως καὶ ὃ κόλπος Σικυλ- 
λητικὸς ὠνόμασται, ποιῶν τὸν εἰρημένον ἐσθμὸν πρὸς 
τὸν Ἱππωνιάτην κόλπον. ἐπεχείρησε δ᾽ ὁ Διονύσιος καὶ 
διατειχίξειν τὸν ἰσϑμὸν στρατεύσας ἐπὶ Δευκανούρ, λό- 
γῷ μὲν ὡς ἀσφάλειαν παρέξων ἀπὸ τῶν ἐκτὸς βαρβάρων 80 
τοῖς ἐντὸς ἰσϑμοῦ, τὸ δ᾽ ἀληϑὲς λῦσαι τὴν πρὸς ἀλλή- 
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λους κοινωνίαν τῶν Ἑλλήνων βουλόμενος, ὥστ᾽ ἄρ- 
χειν ἀδεῶς τῶν ἐντός" ἀλλ ἐκώλυσαν οἵ ἐκτὸς εἰσελ-- 
ϑόντες, 

Μετὰ δὲ τὸ Σκυλλήτιον ἡ Κροτωνιᾶτις χώρα καὶ 11] 
δ τῶν Ἰαπύγων ἄκραι τρεῖς. μετὰ δὲ ταύτας τὸ Δακί- 
νιον Ἥρας ἱερόν, πλούσιόν ποτε ὑπάρξαν καὶ πολλῶν 
ἀναϑημάτων μεστόν. τὰ διάρματα δ᾽ οὐκ εὐκρινῶς 
λέγεται" πλὴν ὥς γε ἐπὶ τὸ πολὺ σταδίους ἀπὸ πορϑὃ- 
μοῦ μέχρι “ακινίου Πολύβιος ἀποδέδωσι χιλίους καὶ 

10 τριακοσίους; ἐντεῦϑεν δὲ καὶ δίαρμα εἰς ἄκραν Ἰα- 
᾿φυγέαν ἑπτακοσίους. τοῦτο. μὲν οὖν στόμα λέγουσι 
κοῦ Ταραντίνου κόλπου. αὐτὸς δ᾽ ὁ κόλπος ἔχει περί-- 
πλουν ἀξιόλογον μιλέων διακοσίων τετταράκοντα, ὡς 
ὁ χωρογράφορ φησί... τριακοσίων ὀγδοήκοντα... ἀξώ- 

16 νῷ, ᾿Αρτεμέδωρος τοσούτοις δὲ καὶ λείπων .. τοῦρσ.268 
πλάτους τοῦ στόματος τοῦ κόλπου. βλέπει δὲ πρὸς 
ἀνατολὰς χειμερινάς, ἀρχὴ δ᾽ αὐτοῦ τὸ δ Δακένιον᾽ κάμ-- 
ψαντι γὰρ εὐϑὺς αἱ τῶν ᾿“χαιῶν πόλεις ἦσαν, αὖ νῦν 

οὐκ εἰσὶ πλὴν τῆς Ταραντένων. ἀλλὰ διὰ τὴν δόξαν 
90 τενῶν ἄξιον καὶ ἐπὶ πλέον αὐτῶν μνησϑῆναι. 

Πρώτη δ᾽ ἐστὶ Κρότων ἐν ἑκατὸν καὶ πεντήκοντα 13 
σταδίοις ἀπὸ τοῦ “ακινέου καὶ ποταμὸς Αἴσαρος καὶ 

λιμὴν καὶ ἄλλος ποταμὸς Νιέαιϑος, ὁ τὴν ἐπωνυμίαν 
γενέσϑαι φασὶν ἀπὸ τοῦ συμβεβηκότος. καταχϑέντας 

46 γάρ τινας τῶν ἀπὸ τοῦ Ἰλιακοῦ στόλου πλανηϑέντων 
᾿Αχαιῶν ἐκβῆναι λέγουσιν ἐπὶ τὴν κατάσκεψιν τῶν χω- 
ρέων, τὰς δὲ συμπλεούσας αὐτοῖς Τρῳάδας καταμα- 
ϑούσας ἔρημα ἀνδρῶν τὰ πλοῖα ἐμπρῆσαι βαρυνομέ- 
νας τὸν πλοῦν; ὥστ᾽ ἀναγκασϑῆναι μένειν ἐκείνους, 

80 ἅμα καὶ τὴν γῆν σπουδαίαν ὁρῶντας" εὐθὺς δὲ καὶ 

8. δηίο χιλίους: δὶς 
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ἄλλων πλειόνων εἰσαφικνουμένων καὶ ξηλούντων ἐκεί- 
νουβ κατὰ τὸ ὁμόφυλον, πολλὰς κατοικίας γενέσϑαι, 
ὧν αἱ πλείους ὁμώνυμοι τῶν ποταμῶν ἐγένοντο. φησὶ 
δ΄ ᾿Αντίοχος, τοῦ ϑεοῦ χρήσαντος ᾿4χαιοῖς Κρότωνα 
κτίξειν, ἀπελθεῖν Μύσκελλον κατασκεψόμενον τὸν ὅ 
τόπον, ἰδόντα δ᾽ ἐχτισμένην ἤδη Σύβαριν ποταμῷ τῷ 
πλησίον ὁμώνυμον κρῖναι ταύτην ἀμείνω" ἐπανερέ- 
ὄϑαι δ᾽ οὖν ἀπιόντα τὸν ϑεὸν εἰ λῷον εἴη ταύτην ἀντ᾽ 
ἐκείνης κτίζειν, τὸν δὲ ἀνειπεῖν(ἐτύγχανε δὲ ὑπόκυφος 
ὧν ὁ ἱΜύσκελλος) ..»Μύσκελλε βραχύνωτε, παρὲκ ϑεὸν 10 
»»ζλλο ματεύων κλαύματα ϑηρεύεις" δῶρον δ᾽ ὅ τι δῷ 
οτις ἐπαινεῖν.“Ξ ἐπανελθόντα δὲ κτέσαι τὸν Κρότωνα 
συμπράξαντος καὶ ᾿Δρχίου τοῦ τὰς Συρακούσσας οἰχέ- 
ὅαντος, προσπλεύσαντος κατὰ τύχην ἡνώια ὥρμητο 
ἐπὶ τὸν τῶν Συρακουσσῶν οἰκισμόν. ᾧκουν δὲ Ἰάπυ- 15 
γες τὸν Κρότωνα πρότερον, ὡς Ἔφορός φησι. δοκεῖ δ᾽ 
ἡ πόλις τώ τε πολέμια ἀσκῆσαι καὶ τὰ περὶ τὴν ἄϑλη- 
σιν" ἐν μιᾷ γοῦν Ὀλυμπιάδι οἱ τῶν ἄλλων προτερή- 
δαντες τῷ σταδίῳ ἑπτὰ ἄνδρες ἅπαντες ὑπῆρξαν Κρο- 
τωνιᾶται, ὥστ᾽ εἰκότως εἰρῆσϑαι δοκεῖ διότε Κροτω-- 30 
νιατῶν ὁ ἔσχατος πρῶτος ἦν τῶν ἄλλων Ἑλλήνων᾽ καὶ 
τὴν παροιμίαν δὲ ὑγιέστερον Κρότωνος λέγουσαν ἐν-- 
τεῦϑεν εἰρῆσϑαί φασιν, ὡς τοῦ τόπου πρὸς ὑγίέξιαν 
καὶ εὐεξίαν ἔχοντός το φορόν. πλείστους οὖν Ὀλυμ- 
πιονίκας ἔσχε. καίπερ οὐ πολὺν χρόνον οἰκηϑεῖσα διὰ 35 
τὸν φϑόρον τῶν ἐπὶ Σάγρα πεσόντων ἀνδρῶν το- 

σςοᾶσούτων τὸ πλῆϑος" προσέλαβε δὲ τῇ δόξῃ καὶ τὸ τῶν 
Πυϑαγορδέων πλῆϑος καὶ Μίλων, ἐπιφανέστατος μὲν 

« 
ΠΟ ὐ ΟΤ 

8. Ροϑὶ ἐγένοντο: καὶ ποταμὸς δὲ ὁ Νέαιθος ἀπὸ τοῦ 
πάθους τὴν προσωνυμίαν ἔσχες 244. γμοβὶ φορόν: διὰ τὸ 
πλῆθος τῶν ἀϑλητῶν. 
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τῶν ἀϑλητῶν γεγονὼς ὁμιλητὴς δὲ Πυϑαγόρου δια- 
τρίψαντος ἐν τῇ πόλει πολὺν χρόνον. φασὶ δ᾽ ἐν τῷ 
συσσιτίῳ ποτὲ τῶν φιλοσόφων πονήσαντος στύλου τὸν 
Μίλωνα ὑποδύντα σῶσαι ἅπαντας, ὑποσπάσαι δὲ καὶ 

δ ἑαυτόν" τῇ δ᾽ αὐτῇ ῥώμῃ πεποιϑότα εἰκὸς καὶ τὴν 
ἱστορουμένην ὑπό τινων εὑρέσϑαι καταστροφὴν τοῦ 
βίου. λέγεται γοῦν ὁδοιπορῶν ποτε δι᾽ ὕλης βαϑείας 
παραβῆναι τὴν ὁδὸν ἐπὶ πλέον, εἶθ᾽ εὑρὼν ξύλον μέγα 
ἐσφηνωμένον, ἐμβαλὼν χεῖρας ἅμα καὶ πόδας εἰς τὴν 

10 διάστασιν βιάξεσϑαι πρὸς τὸ διαστῆσαι τελέως" το- 
σοῦτον δ᾽ ἴσχυσε μόνον ὥστ᾽ ἐκπεσεῖν τοὺς σφῆνας" 
εἶτ᾽ εὐθὺς ἐπισυμπεσεῖν τὰ μέρη τοῦ ξύλου, ἀπολη- 
φϑέντα δ᾽ αὐτὸν ἐν τῇ τοιαύτῃ πάγῃ ϑηρόβρωτον γε-- 
νέσϑαι. 

16 Ἐφεξῆς δ᾽ ἐστὶν [ἐν) διακοσίοις σταδίοις ᾿Δχαιῶν 13 

κτίσμα ἡ Σύβαρις δυεῖν ποταμῶν μεταξύ, Κράθιδος 
καὶ Συβάριδος" οἰκιστὴς δ᾽ αὐτῆς ὁ Ἶσίος] Ἑλικεῦς. 
τοσοῦτον δ᾽ εὐτυχίᾳ διήνεγκεν ἡ πόλις αὕτη τὸ πα- 
λαιὸν ὥστε τεττάρων μὲν ἐθνῶν τῶν πλησίον ἐπῆρξε, 

40 πέντε δὲ καὶ εἴκοσι πόλεις ὑπηκόους ἔσχε. τριάκοντα 
δὲ μυριάσιν ἀνδρῶν ἐπὶ Κροτωνιάτας ἐστρατευδεν, 
πεντήκοντα δὲ σταδίων κύκλον συνεπλήρουν οἰκοῦν- 
τες ἐπὶ τῷ Κράϑιδι. ὑπὸ μέντοι τρυφῆς καὶ ὕβρεως 
ἅπασαν τὴν εὐδαιμονίαν ἀφῃρέθησαν ὑπὸ Κροτωνια- 

46 τῶν ἐν ἡμέραις ἑβδομήκοντα " ἑλόντες γὰρ τὴν πόλιν 
ἐπήγαγον τὸν ποταμὸν καὶ κατέκλυσαν. ὕστερον δ᾽ οἵ 
περιγενόμενοι συνελθόντες ἐπῴκουν ὀλίγοι" χρόνῳ 
δὲ καὶ οὗτοι διεφϑάρησαν ὑπὸ ᾿4ϑηναίων καὶ ἄλλων 
Ἑλλήνων, οἵ συνοικήσοντες μὲν ἐκείνοις ἀφέκοντο, 

- 80 καταφρονήσαντες δὲ αὐτῶν τοὺς μὲν ϑιδχειρέσαντο 
. τὴν δὲ πόλιν εἰς ἕτερον τόπον μετέθηκαν πλησίον 

νὰ Θουρίους προσηγόρευσαν ἀπὸ κρήνης ὁμωνύμου. 
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ὁ μὲν οὖν Σύβαρις τοὺς πίνοντας ἵππους ἀπ᾿ αὐτοῦ 
ττυρτικχοὺς ποιεῖ διὸ καὶ τὰς ἀγέλας ἀπείργουσιν ἀπ᾽ 
αὐτοῦ" ὁ δὲ Κρᾶθις τοὺς ἀνθρώπους ξανϑοτριχεῖν καὶ 
λευχοτριχεῖν ποιεῖ λουομένους καὶ ἄλλα πολλὰ πάϑη 
ἰᾶται. Θούριοι δ᾽ εὐτυχήσαντες πολὺν χρόνον ὑπὸ ὅ 
“Δευκανῶν ἠἡνδραποδίσϑησαν, Ταραντίνων δ᾽ ἀφελο-- 
μένων ἐχείνους ἐπὶ Ῥωμαίους κατέφυγον. οἱ δὲ πέμ-- 
ψαντες συνοίκους ὀλιγανδροῦσι μετωνόμασαν Κωπιὰς 
τὴν πόλιν. 

14 Μετὰ ὃὲ Θουρίους Μαγαρία φρούριον, Ἐπειοῦ 10 
καὶ Φωκέων κτίσμα, ὅϑεν καὶ ὁ Δαγαριτανὸς οἶνος, 
γλυκὺς καὶ ἁπαλὸς καὶ παρὰ τοῖς ἰατροῖς σφόδρα εὐὖδο-- 

Ο.26ε κιμῶν᾽ καὶ ὁ Θουρῖνος δὲ τῶν ἐν ὀνόματι οἴνων ἐστίν. 
εἶθ᾽ Ἡράκλεια πόλις μικρὸν ὑπὲρ τῆς ϑαλάττης, καὶ 
ποταμοὶ δύο πλωτοὶ ἄκιρις καὶ Σῖρις, ἐφ᾽ οὗ πόλις ἦν 1ὖ 
ὁμώνυμος Τροωική᾽ χρόνῳ δὲ τῆς Ἡρακλείας ἐντεῦϑεν 
οἰκισϑείσης ὑπὸ Ταραντίνων, ἐπίνειον αὕτη τῶν Ἡρα-- 
κλεωτῶν ὑπῆρξε. διεῖχε δ᾽ Ἡρακλείας μὲν τέτταρας 
καὶ εἴκοσι σταδίους, Θουρίων δὲ περὶ τριακοσίους 
τριάκοντα. τῆς δὲ τῶν Τρώων κατοικίας τεκμήριον 30 
ποιοῦνται τὸ τῆς ᾿4ϑηνᾶς τῆς Ἰλιάδος ξόανον ἱδρυμέ-- 
νον αὐτόϑε, ὅπερ καταμῦσαι μυϑεύουσιν ἀποσπωμέ- 
νῶν τῶν ἱκετῶν ὑπὸ Ἰώνων τῶν ἑλόντων τὴν πόλιν" 
τούτους γὰρ ἐπελϑεῖν οἰκήτορας φεύγοντας τὴν 4υ- 
δῶν ἀρχήν, καὶ βίᾳ λαβεῖν τὴν πόλιν Χώνων οὖσαν, 56 
καλέσαι δὲ αὐτὴν Πολέξιον δείκνυσϑαι δὲ καὶ νῦν κα-- 
ταμῦον τὸ ξόανον. ἐταμὸν μὲν οὖν καὶ τὸ οὕτω μυ- 
ϑεύειν, ὥστε μὴ καταμῦσαι ἀναινόμενον, καϑάπερ καὶ 
ἐν Ἰλίῳ ἀποστραφῆναι κατὰ τὸν Κασάνδρας βιασμόν, 
ἀλλὰ καὶ καταμῦον δείκνυσϑαι" πολὺ δὲ ἰταμώτερον 80 
τὸ τοσαῦτα ποιεῖν ἐξ Ἰλίου κεκομισμένα ξόανα. ὅσα 
φασὶν οἱ συγγραφεῖς" καὶ γὰρ ἐν Ῥώμῃ καὶ ἐν Δασινέῳ 

᾿ 
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καὶ ἐν Δουκερίᾳ καὶ ἐν Σιρέτιδι Ἰλιὰς ᾿Αϑηνᾶ καλεῖται 
ὡς ἐκεῖθεν κομισϑεῖσα. καὶ τὸ τῶν Τρῳάδων δὲ τόλ- 
μημα περιφέρεται πολλαχοῦ καὶ ἄπιστον φαίνεται καί- 
περ δυνατὸν ὄν. τινὲς δὲ καὶ Ῥοδίων κτίσμα φασὶ καὶ 

5 Σιρῖτιν καὶ τὴν ἐπὶ τοῦ Τράεξντος Σύβαριν. φησὶ δ᾽ 
᾿Αντίοχος τοὺς Ταραντίνους Θουρίοις καὶ Κλεανδρέδα 
τῷ στρατηγῷ φυγάδι ἐκ “ακεδαίμονος πολεμοῦντας 
περὶ τῆς Σιρέτιδος συμβῆναι, καὶ συνοικῆσαι μὲν κοι- 
νῇ, τὴν δ᾽ ἀποικίαν κριθῆναι Ταραντίνων, Ἡράκλειαν 

10 δ᾽ ὕστερον κληϑῆναι μεταβαλοῦσαν καὶ τοὔνομα καὶ 
τὸν τόπον. 

Ἑξῆς δ᾽ ἐστὶ Μεταπόντιον, εἰς ἣν ἀπὸ τοῦ ἐπι- 15 
νείου τῆς Ἡρακλείας εἰσὶ στάδιοι τετταράκοντα πρὸς 
τοῖς ἑκατόν. Πυλίων δὲ λέγεται κτίσμα τῶν ἐξ Ἰλίου 

156 πλευσάντων μετὰ Νέστορος, οὖς οὕτως ἀπὸ γεωργίας 
εὐτυχῆσαί φασιν ὥστε θέρος χρυσοῦν ἐν Ζελφοῖς ἀνα-- 
ϑεῖναι. σημεῖον δὲ ποιοῦνται τῆς κτίσεως τὸν τῶν Νη- 
λειδῶν ἐναγισμόν᾽ ἠφανίσθη δ᾽ ὑπὸ Σαυνιτῶν. ᾿4ν- 
τίοχος δέ φησιν ἐκλειῳφϑέντα τὸν τόπον ἐποικῆσαιτῶν. 

20᾽4χαιῶν τινας μεταπεμφϑέντας ὑπὸ τῶν ἐν Συβάρει 
᾿Αχαιῶν, μεταπεμφϑῆναι δὲ κατὰ μῖσος τὸ πρὸς Τα- 
ραντίνους τῶν ᾿“χαιῶν τῶν ἐκπεσόντων ἐκ τῆς ακω- 
νικῆς9 ἵνα μὴ Ταραντῖνοι γειτνιῶτες ἐπιπηδήσαιεν τῷ 
τόπῳ. δυεῖν δ᾽ οὐσῶν πόλεων, τοῦ Μεταποντίου ἐγ-- 

46 γυτέρω [τῆς δὲ Σιρέτιδος ἀπωτέρω] τοῦ Τάραντος, 
πεισϑῆναι τοὺς ἀφιγμένους ὑπὸ τῶν Συβαριτῶν τὸ 
Μεταπόντιον κατασχεῖν τοῦτο μὲν γὰρ ἔχοντας ξξεινο.266 
καὶ τὴν Σιρῖτιν, εἰ δ᾽ ἐπὶ τὴν Σιρῖτιν τράποιντο, προσ- 
ϑήσειν τοῖς Ταραντίνοις τὸ Μεταπόντιον ἐν πλευραῖς 

80 οὖσι. πολεμοῦντας δ᾽ ὕστερον πρὸς τοὺς Ταραντίνους 
καὶ τοὺς ὑπερκειμένους Οἰνωτροὺς ἐπὶ μέρει διαλυ-- 
ϑῆναι τῆς γῆς, ὅπερ γενέσϑαι τῆς τότε Ἰταλίας ὅριον 
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καὶ τῆς Ἰαπυγίας. ἐνταῦθα δὲ καὶ τὸν Μετάποντον 
μυϑεύουσι καὶ τὴν Μελανίππην τὴν δεσμῶτιν καὶ τὸν 
ἐξ αὐτῆς Βοιωτόν. δοκεῖ δ᾽ ̓ ἀντέοχος τὴν πόλιν Μετα- 
πόντιον εἰρῆσϑαι πρότερον Μέταβον, παρωνομάσϑαι 
δ᾽ ὕστερον" τήν τε Μελανέππην οὐ πρὸς τοῦτον ἀλλὰ δ 
πρὸς Ζἴον κομισϑῆναι ἐλέγχειν ἡρῷον τοῦ Μετάβου 
καὶ “σιον τὸν ποιητὴν φήσαντα ὅτιτὸν Βοιωτὸν .,“]ου 
ἐνὶ μεγάροις τέκεν εὐειδὴς Μελανίππη," ὡς πρὸς ἐκεῖ- 
νον ἀχϑεῖσαν τὴν Μελανίππην, οὐ πρὸς Μέταβον. 
οἰκιστὴς δὲ τοῦ Μεταποντίου Ζαύλιος ὁ Κρίσης τύ-- 10 
ρθαννορ γεγένηται τῆς περὶ Ζ)ελφούς, ὥς φησιν Ἔφο- 
ρος. ἔστι δέ τις καὶ οὗτος λόγος ὡς ὁ πεμφϑεὶς ὑπὸ 
τῶν ᾿Δχαιῶν ἐπὶ τὸν συνοικισμὸν Δεύκιππος εἴη, χρη-- 
σάμενος δὲ παρὰ τῶν Ταραντίνων τὸν τόπον εἰς ἡμέ- 
ραν καὶ νύχτα μὴ ἀποδοίη, μεθ᾽ ἡμέραν μὲν λέγων 16 
πρὸς τοὺς ἀπαιτοῦντας ὅτι καὶ εἰς τὴν ἐφεξῆς νύχτα 
αἰτήδαιτο καὶ λάβοι. νύκτωρ δ᾽ ὅτι καὶ πρὸς τὴν ἑξῆς 
ἡμέραν. ἐφεξῆς δ᾽ ἐστὶν ὁ Τάρας καὶ ἡ Ἰαπυγέα, περὶ 

ν ἐροῦμεν, ὅταν πρότερον τὰς προκειμένας τῆς Ἰτα- 
λίας νήδους περιοδεύσωμεν κατὰ τὴν ἐξ ἀρχῆς πρό-20 
ϑεσιν᾽ ἀεὶ γὰρ τοῖς ἔϑνεσιν ἑκάστοις τὰς γειτνιώσας 
προσκαταλέγοντες νήσους καὶ νῦν, ἐπειδὴ μέχρι τέλους 
ἐπεληλύϑαμεν τὴν Οἰνωτρίαν, ἥνπερ καὶ Ἰταλίαν μό-- 
νην ὠνόμαζον οἱ πρότερον, δίκαιοί ἐσμεν φυλάξαι τὴν 
αὐτὴν τάξιν. ἐπελθόντες τὴν Σικελίαν καὶ τὰς περὶ 35 
αὐτὴν νήσους. 

ῷ ᾿ Ἔστι δ᾽ ἡ Σικελία τρίγωνος τῷ σχήματι, καὶ διὰ 
τοῦτο Τρινακρία μὲν πρότερον, Θρινακία δ᾽ ὕστερον 
προσηγορεύϑη μετονομασϑεῖσα εὐφωνότερον. τὸ δὲ 
σχῆμα διορίζουσι τρεῖς ἄκραι, Πελωριὰς μὲν ἡ πρὸς 830 
τὴν Καῖνυν καὶ τὴν στυλίδα τὴν Ῥηγίνων ποιοῦσα τὸν 
πορϑμόν, Πάχυνος δὲ ἡ ἐκκειμένη πρὸς ἔω καὶ τῷ Σι- 
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κελικῷ κλυξομένη πελάγει. βλέπουσα πρὸς τὴν Πελο-- 
πόννησον καὶ τὸν ἐπὶ Κρήτης πόρον τρίτη δ᾽ ἐστὶν 
ἡ προσεχὴς τῇ Διβύῃ βλέπουσα πρὸς ταύτην ἅμα καὶ 
τὴν χειμερινὴν δύσιν, Λιλύβαιον. τῶν δὲ πλευρῶν, ἃς 

ὃ ἀφορίξουσιν αἴ τρεῖς ἄκραι, δύο μέν εἰσι κοῖλαι με-- 
τρίως, ἡ δὲ τρίτη κυρτή, ἡ ἀπὸ τοῦ 4ιλυβαίου καϑή- 0.266 
κουδα πρὸς τὴν Πελωριάδα, ἥπερ μεγίστη ἐστί, στα-- 
δίων χιλίων καὶ ἑπτακοσίων, ὡς Ποσειδώνιος εἴρηκε 
προσϑεὶς καὶ εἴκοσι. τῶν δ᾽ ἄλλων ἡ ἐπὶ Πάχυνον ἀπὸ 

1οτοῦ “Διλυβαίου μείξων τῆς ἑτέρας ἐλαχίστη δὲ ἡ τῷ 
πορϑμῷ καὶ τῇ Ἰταλίᾳ προσεχής, ἡ ἀπὸ τῆς Πελωριά- 
δὸς ἐπὶ τὸν Πάχυνον, σταδίων ὅσον χιλίων καὶ ἑκατὸν 
καὶ τριάκοντα. τὸν δὲ περίπλουν ὁ Ποσειδώνιος στα- 
δίων τετταρακοσέων ἐπὶ τοῖς τετρακισχιλίοις ἐποφαί- 

16 νει. ἐν δὲ τῇ χωρογραφέᾳ μείξω λέγεται τὰ διαστήματα 
κατὰ μέρος διῃρημένα μιλιασμῷ᾽ ἐκ μὲν Πελωριάδος 
εἰς Μύλας εἴκοσι πέντε" τοσαῦτα δὲ καὶ ἐκ Μυλῶν εἰς 
Τυνδαρίδα᾽ εἶτα εἰς ̓ ἀγάϑυρνον τριάκοντα καὶ τὰ ἴσα 
εἰς 4λαιδσαν καὶ πάλιν ἴσα εἰς Κεφαλοίδιον " ταῦτα μὲν 

30 πολίχνια εἰς δ᾽ Ἱμέραν ποταμὸν δεκαοκτὼ διὰ μέδης 
ῥέοντα τῆς Σικελίας" εἶτ᾽ εἰς Πάνορμον τριάκοντα 
πέντε᾽ δύο δὲ καὶ τριάκοντα εἰς τὸ τῶν 4ἰγεσταίων 
ἐμπόριον" λοιπὰ δὲ εἰς Διλύβαιον τριάκοντα ὀκτώ.. 
ἐντεῦϑεν δὲ κάμψαντι ἐπὶ τὸ συνεχὲς πλευρὸν εἰς μὲν 

56 τὸ Ἡράκλειον ἑβδομήκοντα πέντε, ἐπὶ δὲ τὸ ̓ ἄκραγαν-- 
τένων ἐμπόριον εἴκοσι. καὶ ἄλλα εἴκοσιν εἰς Καμάρι- 
ναν" εἶτ᾽ ἐπὶ Πάχυνον πεντήκοντα. ἔνθεν πάλιν κατὰ 
τὸ τρίτον πλευρὸν εἰς μὲν Συρακούσσας τριάκοντα ἕξ, 
εἰς δὲ Κατάνην ἑξήκοντα εἶτ᾽ εἰς Ταυρομένιον τριά-- 

δ0χονταὰ τρία᾽ εἶτ᾽ εἰς Μεσσήνην τριάκοντα. πεξῇ δὲ ἐκ 
μὲν Παχύνου εἰς Πελωριάδα ἑκατὸν ἕξήκοντα ὀκτώ, 
ἐκ δὲ Μεσσήνης εἰς Διλύβαιον τῇ ϑαλερίᾳ ὁδῷ [διακό-- 
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σια)] τριάκοντα πέντε. ἔνιοι δ᾽ ἁπλούστερον εἰρήκασιν, 
ὥσπερ Ἔφορος. τὸν περίπλουν ἡμερῶν καὶ νυκτῶν 
πέντε. Ποσειδώνιος δὲ τοῖς κλίμασιν ἀφορίζων τὴν 
νῆσον πρὸς ἄρκτον μὲν τὴν Πελωριάδα, πρὸς νότον 
δὲ Διλύβαιον, πρὸς ξω δὲ τὸν Πάχυνον τίϑησιν. ἀνάγ- δ 
κη δέ, τῶν κλιμάτων ἐν παραλληλογράμμῳ σχήματι 
διαστελλομένων. τὰ ἐγγραφόμενα τρίγωνα καὶ μά- 
λιστα ὅσα σκαληνὰ καὶ ὧν οὐδεμία πλευρὰ [οὐδεμιᾷ] 
τῶν τοῦ παραλληλογράμμου ἐφαρμόττει, ἀναρμόστως 
ἔχειν πρὸς τὰ κλίματα διὰ τὴν λόξωσιν. ὅμως δ᾽ οὖν 10 
Ἐἐν τοῖς τῆς Σικελίας τῇ Ἰταλίᾳ πρὸς νότον κειμένη 
ἡ Πελωριὰς ἀρχτικωτάτη λέγοιτ᾽ ἂν καλῶς τῶν τριῶν 
γωνιῶν, ὥσϑ᾽ ἡ ἐπιξευγνυμένη ἀπ᾽ αὐτῆς ἐπὶ τὸν Πά- 
χυνον. [ὃν] ἐκκεῖσϑαι πρὸς ἕω ἔφαμεν, ἅμα πρὸς ἄρ- 
κτον βλέπουσα ποιήσει τὴν πλευρὰν τὴν πρὸς τὸν 16 
πορϑμόν. δεῖ δ᾽ ἐπιστροφὴν μικρὰν λαμβάνειν ἐπὶ 
χειμερινὰς ἀνατολάς" οὕτω γὰρ ἡ ἠὼν παρακλίνει 
προϊοῦσιν ἀπὸ τῆς Κατάνης ἐπὶ τὰς Συρακούσσας καὶ 
τὸν Πάχυνον. δίαρμα δ᾽ ἐστὶν ἀπὸ τοῦ Παχύνου πρὸς 

Οο,τὸ στόμα τοῦ ᾿Δλφειοῦ στάδιοι τετρακισχίλιοι. ᾿᾽άρτε-- 20 
μίδωρος δ᾽ ἀπὸ τοῦ Παχύνου φήσας ἐπὶ Ταίναρον ᾿ 
εἶναι τετρακισχιλίους καὶ ἑξακοσίους, ἀπὸ δ᾽ ̓ ἀλφειοῦ 
ἐπὶ Παμισὸν χιλίους ἑκατὸν τριάκοντα, παρασχεῖν ἂν 
δοκεῖ μοι λόγον μὴ οὐχ ὁμολογούμενα λέγῃ τῷ φή-- 
σαντι τετρακισχιλίους εἶναι τοὺς ἐπὶ τὸν ᾿Δλφειὸν ἀπὸ 396 
τοῦ Παχύνου. ἡ δ᾽ ἀπὸ Παχύνου πρὸς Διλύβαιον 
(ἑσπεριώτερον δὲ τῆς Πελωριάδος ἐστὶν) ἱκανῶς ἂν ᾿ 
καὐτὴ λοξοῖτο ἀπὸ τοῦ μεσημβρινοῦ σημείου πρὸς τὴν | 
ἑσπέραν, βλέποι δὲ ἂν ἅμα πρός τε τὴν ἔξω καὶ πρὸς 
τὸν νότον, τῇ μὲν ὑπὸ τοῦ Σικελικοῦ πελάγους κλυ- 80 

4, ροβὶ νῆσον: καὶ 37. ροβὶ “Πελωριάδος : ἑκανῶς 
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ξομένη, τῇ δ᾽ ὑπὸ τοῦ Διβυκοῦ τοῦ πρὸς τὰς Σύρτεις 
διήκοντος ἀπὸ τῆς Καρχηδονίας. ἔστι δὲ καὶ ἀπὸ Διλυ-- 
βαίου τοὐλάχιστον δίαρμα ἐπὶ Διβύην χέλιοι καὶ πεν- 
τακόσιοι περὶ Καρχηδόνα" καϑ᾽ ὃ δὴ λέγεταί τις τῶν 

5 ὀξυδορκούντων ἀπό τινος σκοπῆς ἀπαγγέλλειν τὸν 
ἀριϑμὸν τῶν ἀναγομένων ἐκ Καρχηδόνος σκαφῶν τοῖς 
ἐν Διλυβαέῳ. ἀπὸ δὲ τοῦ Διλυβαίου τὴν ἐπὶ Πελοω- 
ριάδα πλευρὰν ἀνάγκη λοξοῦσϑαι πρὸς ἕω καὶ βλέπειν 
πρὸς τὸ μεταξὺ τῆς ἑσπέρας καὶ τῆς ἄρκτου, πρὸς ἄρ-- 

Ι0χτον μὲν ἔχουσαν τὴν Ἰταλίαν πρὸς δύσιν δὲ τὸ Τυρ- 
ρηνικὸν πέλαγος καὶ τὰς Αἰόλου νήσους. 

Πόλεις δ᾽ εἰσὶ κατὰ μὲν τὸ πλευρὸν τὸ ποιοῦν τὸν 3 
πορϑμὸν Μεσσήνη πρῶτον, ἔπειτα Ταυρομένιον καὶ 
Κατάνη καὶ Συρακοῦσσαι" αἵ δὲ μεταξὺ Κατάνης καὶ 

16 Συρακουσσῶν ἐκλελοίπασι. Νάξος καὶ Μέγαρα, ὅπου 
τος καὶ αἵ τῶν ποταμῶν ἐκβολαὶ Ἐσυνελθοῦσαι καὶ πάντα 

καταρρεόντων ἐκτῆς Αἴτνης εἰς εὐλέμενα στόματα" ἐν-- 
ταῦϑα δὲ καὶ τὸ τῆς Ξιφωνίας ἀκρωτήριον. φησὶ δὲ 
ταύτας Ἔφορος πρώτας κτισϑῆναι πόλεις Ἑλληνίδας 

90 ἐν Σικελίᾳ δεκάτῃ γενεᾷ μετὰ τὰ Τρωικά" τοὺς γὰρ 
πρότερον δεδιέναι τὰ λῃστήρια τῶν Τυρρηνῶν καὶ τὴν 
ὠμότητα τῶν ταύτῃ βαρβάρων, ὥστε μηδὲ κατ᾽ ἐμπο-- 
ρίαν πλεῖν. Θεοκλέα δ᾽ ̓ ϑηναῖον παρενεχϑέντα ἀνέ 
μοὶς δίς τὴν Σικελίαν κατανοῆσαι τήν τὸ οὐδένειαν 

25 τῶν ἀνθρώπων καὶ τὴν ἀρετὴν τῆς γῆς, ἐπανελθόντα 
δὲ ᾿4ϑηναίους μὲν μὴ πεῖσαι, Χαλκιδέας δὲ τοὺς ἐν 
Εὐβοίᾳ συχνοὺς παραλαβόντα καὶ τῶν Ἰώνων τινάς, 
ἔτι δὲ Δωριέων, [ὧν] οἱ πλείους ἦσαν Μεγαρεῖς, πλεῦ-- 
σαι" τοὺς μὲν οὖν Χαλκιδέας κτίσαι Νάξον τοὺς δὲ 

80 Ζωριέας Μέγαρα τὴν Ὕβλαν πρότερον καλουμένην. 
αἱ μὲν οὖν πόλεις οὐκέτ᾽ εἰσί, τὸ δὲ τῆς Ὕβλης ὄνομα 
συμμένει διὰ τὴν ἀρετὴν τοῦ Ὑβλαίου μέλιτος. 
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Τῶν δὲ συμμενουσῶν κατὰ τὸ λεχϑὲν πλευρὸν 
οϑόδπόλεων ἡ μὲν Μεσσήνη τῆς Πελωριάδος ἐν κόλπῳ κεῖ- 

ται, καμπτομένης ἐπὶ πολὺ πρὸς ἔω καὶ μασχάλην τινὰ 
ποιούσης ἀπέχει δὲ τοῦ μὲν Ῥηγίου δίαρμα ἕξηκον-- 
ταστάδιον, τῆς δὲ στυλίδος πολὺ ἔλαττον. κτίσμα δ᾽ ὅ 
ἐστὶ Μεσσηνίων τῶν ἐν Πελοπονμήσῳ, παρ᾽ ὧν τοῦ-- 
νομα μετήλλαξε καλουμένη Ζάγκλη πρότερον διὰ τὴν 
σκολιότητα τῶν τόπων (ξάγκλον γὰρ ἐκαλεῖτο τὸ ὄχο-- 
λιόν), ΝΝαξίων οὖσα πρότερον κτίσμα τῶν πρὸς Κατά- 
νην᾿ ἐπῴκησαν δ᾽ ὕστερον Μαμερτῖνοι Καμπανῶν τι 10 
φῦλον. ἐχρήσαντο δ᾽ ὁρμητηρίῳ Ῥωμαῖοι πρὸς τὸν 
Σικελικὸν πόλεμον τὸν πρὸς Καρχηδονίους, καὶ μετὰ 

ταῦτα Πομπήιος ὁ Σέξτος ἐνταῦϑα συνεῖχε τὸ ναυτι- 
κὸν πολεμῶν πρὸς τὸν Σεβαστὸν Καίδσαρα᾽ ἐντεῦϑεν 

ὃς καὶ τὴν φυγὴν ἐποιήσατο ἐχπεσὼν ἐκ τῆς νήσου. 15 
δείκνυται δὲ καὶ ἡ Χάρυβδις μικρὸν πρὸ τῆς πόλεως 
ἐν τῷ πόρῳ, βάϑος ἐξαίσιον, εἰς ὃ αἱ παλίφρροιαι τοῦ 
πορϑμοῦ κατάγουσι φυδικῶς τὰ σκάφη τραχηλιξόμενα 
μετὰ συστροφῆς καὶ δένης μεγάλης  καταποϑέντων δὲ 
καὶ διαλυϑέντων τὰ ναυάγια παρασύρεταί πρὸς ἠόνα 30 
τῆς Ταυρομενίας, ἣν καλοῦσιν ἀπὸ τοῦ συμπτώματος 
τούτου Κοπρίαν. τοσοῦτον δ᾽ ἐπεχράτησαν οἱ Μαμερ- 
εῖνοι παρὰ τοῖς Μεσσηνίοις ὥστ᾽ ἐπ᾽ ἐκείνοις ὑπῆρξεν 
ἡ πόλις. καλοῦύσέίτε Μαμερτίνους μᾶλλον ἅπαντες αὐ- 
τοὺς ἢ Μεσσηνίους, εὐοίνοι τε σφόδρα τῆς χώρας οὔ- 35 
δης οὐ Μεσσήνιον καλοῦσι τὸν οἷνον ἀλλὰ Μαμερ-- 
τῖνον, τοῖς ἀρίστοις ἐνάμιλλον ὄντα τῶν Ἰταλικῶν. 
οἰκεῖται δ᾽ ἱκανῶς ἡ πόλις, μᾶλλον δὲ Κατάνη᾽ καὶ γὰρ 
οἰκήτορας δέδεκται Ῥωμαίους" ἥττον δ᾽ ἀμφοῖν τὸ 
Ταυρομένιον. καὶ Κατάνη δ᾽ ἐστὶ Ναξίων τῶν αὐτῶν 80 " 
κτίσμα. Ταυρομένιον δὲ τῶν ἐν Ὕβλῃ Ζαγκλαίων" 
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ἀπέβαλε δὲ τοὺς οἰκήτορας τοὺς ἐξ ἀρχῆς ἡ Κατάνη, 
κατοικέσαντος ἑτέρους Ἱέρωνος τοῦ Συρακουσσίωντυ- 
ράννου καὶ προσαγορεύδαντος αὐτὴν Αἔἵτνην ἀντὶ Κα- 
τάνης. ἑαύτης δὲ καὶ Πίνδαρος κείστορα λέγει αὐτὸν 

δὅταν φῇ οοξύνες [6] τοι λέγω, ξαϑέων ἱερῶν ὁμώνυμε 
»πάτερ, κτίστορ Αἴτνας.““ μετὰ δὲ τὴν τελευτὴν τοῦ 
Ἱέρωνος κατελθόντες οἵ Καταναῖοι τούς τε ἐνοίκους 
ἐξέβαλον καὶ τὸν τάφον ἀνέσκαψαν τοῦ τυράννου. οἵ 
δὲ “ἰτναῖοι παραχωρήσαντες τὴν Ἴννησαν καλουμέ- 

Ιῦνην τῆς Αἴτνης ὀρεινὴν ὥκησαν καὶ προσηγόρευσαν 
τὸ χωρίον Αἴτνην διέχον τῆς Κατάνης σταδίους ὀγδοή-- 
κοντα, καὶ τὸν Ἱέρωνα οἰκιστὴν ἀπέφηναν. ὑπέρκειται 
δὲ μάλιστα τῆς Κατάνης ἡ ΔἜϊτνη καὶ τῶν περὶ τοὺς 
κρατῆρας παϑῶν πλεῖστον κοινωνεῖ" καὶ γὰρ οἵ ῥύα-Ο.368 

16 κες δεἰρ τὴν Καταναίαν ἐγγυτάτω καταφέρονται, καὶ τὰ 
περὶ τοὺς εὐσεβεῖς ὀκεῖ τεϑρύληται τὸν ᾿Ἀμφίνομον 
καὶ τὸν ᾿ἀναπίαν. οἵ τοὺς γονέας ἐπὶ τῶν ὥμων ἀρά- 
μένοι διέσωσαν ἐπιφερομένου τοῦ κακοῦ. ὅταν δ᾽. ὁ 
Ποσειδώνι[6ς] φ[ησι], γίνηται τὰ περὶ τὸ ὄρος, κατατε- 

δοφροῦται πολλῷ βάϑει τὰ Καταναίων χωρία" ἡ μὲν οὖν 
σποδὸς λυπήσασα πρὸς καιρὸν δύεργετεῖ τὴν χώραν 
χρόνοις ὕστερον" εὐάμπελον γὰρ παρέχεται καὶ χρη- 
στόκαρπον, τῆς ἄλλης οὐχ ὁμοίως οὔσης δὐοίνου᾽ τάς 
τε ῥίξας, [ἃς] ἐκφέρει τὰ κατατεφρωϑέντα χῳρία, πιαέ- 

46 νεῖν ἐπὶ τοσοῦτον τὰ πρόβατά φασιν ὥστε πνίγεσϑαι" 
διόπερ ἐκ τῶν ὥτων ἀφαιροῦσιν αἷμα δι᾽ ἡμερῶν τετ-- 
τάρων ἢ πέντε, καϑάπερ τοῦτο καὶ κατὰ τὴν Ἐρύϑειαν 
συμβαῖνον εἰρήκαμεν. ὁ δὲ ῥύαξ εἰς πῆξιν μεταβάλλων 
ἀπολιϑοῖ τὴν ἐπιφάνειαν. τῆς γῆς ἐφ᾽ ἱκανὸν βάϑος, 

80 ὥστε λατομίας εἶναι χρείαν τοῖς ἀνακαλύψαι βουλομέ-- 
νοις τὴν ἐξ ἀρχῆς ἐπιφάνειαν. τακείσης γὰρ ἐν τοῖς 
κρατῆρσι τῆς πέτρας. εἶτ᾽ ἀναβληϑείσης, τὸ ὑπερχυ- 

ΘΞΤΗΑΒΟ ]. 24 
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ϑὲν τῆς κορυφῆς ὑγρὸν πηλός ἐστι μέλας ῥέων κατὰ 
τῆς ὀρεινῆς εἶτα πῆξιν λαβὼν γίνεται λίϑος μυλίας 
τὴν αὐτὴν φυλάττων χρόαν ἣν ῥέων εἶχε. καὶ ἡ σπο-- 
δὸς δὲ καιομένων τῶν λίϑων ὡς ἀπὸ τῶν ξυλὼν γίνε-- 
ται᾿ καϑάπερ οὖν τὸ πήγανον τῇ ξυλένῃ σποδῷ τρέ- ὅ 
φεται, τοιοῦτον ἔχειν τι οἰκείωμα πρὸς τὴν ἄμπελον 
εἰχὺὸς τὴν Αἰὐἰτναίαν σποδόν. 

ά Τὰς δὲ Συρακούσσας ᾿“ρχίας μὲν ἔκτισεν ἐκ Κο- 
ρένϑου πλεύσας περὶ τοὺς αὐτοὺς χρόνους οἷς ὠκί- 
ὄϑησαν ἥ τε Νάξος καὶ τὰ Μέγαρα.. ἅμα δὲ Μύσκελ- 10 
λόν τέ φασιν εἰς “ελφοὺς ἐλϑεῖν καὶ τὸν ᾿Δρχίαν" χρη-- 
στηριαξζομένων δ᾽ ἐρέσϑαι τὸν ϑεόν, πότερον αἱροῦν-- 
ται πλοῦτον ἢ ὑγίξιαν" τὸν μὲν οὖν ᾿“ρχίαν ἐλέσϑαι 
τὸν πλοῦτον, Μύσκελλον δὲ τὴν ὑγίειαν" τῷ μὲν δὴ 
Συρακούσσας δοῦναι κτίξειν τῷ δὲ Κρότωνα. καὶ δὴ 15 
συμβῆναι Κροτωνιάτας μὲν οὕτως ὑγιεινὴν οἰκῆσαι 
πόλιν ὥσπερ εἰρήκαμεν, Συρακούσσας δὲ ἐπὶ τοσοῦτον 
ἐκπεσεῖν πλοῦτον ὥστε καὶ αὐτοὺς ἐν παροιμίᾳ δια-- 
δοϑῆναι, λεγόντων πρὸς τοὺς ἄγαν πολυτελεῖς ὡς οὐκ 
ἂν " ἐκγένοιτο αὐτοῖς ἡ Συρακουσσίων δεκάτη. πλέοντα 30 
δὲ τὸν ᾿ἀρχίαν εἰρ τὴν Σικελίαν καταλιπεῖν μετὰ μέ- 
ρους τῆς στρατιᾶς τοῦ τῶν Ἡρακλειδῶν γένους Χερ-- 

σικράτη συνοικιοῦντα τὴν νῦν Κέρκυραν καλουμένην. 
πρότερον δὲ Σχερίαν. ἐκεῖνον μὲν οὖν ἐκβαλόντα Δι-- 

σ.270 βυρνοὺς κατέχοντας οἰκίσαι τὴν νῆσον, τὸν δ᾽ ̓ Δρχίαν 35 
κατασχόντα πρὸς τὸ Ζεφύριον τῶν ΖΙωριέων εὑρόντα 
τινὰς δεῦρο ἀφιγμένους ἐκ τῆς Σικελίας παρὰ τῶν τὰ 
Μέγαρα κτισάντων ἀναλαβεῖν αὐτούς, καὶ κοινῇ μετ᾽ 
αὐτῶν κτίσαι τὰς Συρακούσσας. ηὐξήϑη δὲ καὶ διὰ τὴν. 
τῆς χώρας εὐδαιμονίαν ἡ πόλις καὶ διὰ τὴν τῶν λιμέ-- 30 

49. ροϑὶ Συρακούσσας: ἀπιόντας. 
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νων δὐφυΐαν. οἵ τε ἄνδρες ἡγεμονικοὶ κατέστησαν, καὶ 
συνέβη Συρακουσσίοις τυραννουμένοις τε δεσπόξειν 
τῶν ἄλλων καὶ ἐλευθερωϑθεῖσιν ἐλευθεροῦν τοὺς ὑπὸ 
τῶν βαρβάρων καταδυναστευνομένους. ἦσαν γὰρ τῶν 

5 βαρβάρων οἵ μὲν ἔνοικοι, τινὲς δ᾽ ἐκ τῆς περαίας ἐπή- 
εσαν., οὐδένα δὲ τῆς παραλίας εἴων οἵ Ἕλληνες ἄπτε- 
σϑαι, τῆς δὲ μεσογαίας ἀπείργειν παντάπασιν οὐκ 
ἴσχυον, ἀλλὰ διετέλεσαν μέχρι δεῦρο Σικελοὶ καὶ Σὶν 
κανοὶ καὶ Μόργητες καὶ ἄλλοι τινὲς νεμόμενοι τὴν νῆ-- 

Ι0δον, ὧν ἦσαν καὶ Ἴβηρες. οὕσπερ πρώτους φησὶ τῶν 
βαρβάρων Ἔφορος λέγεσϑαι τῆς Σικελίας οἰκιστάς. 
καὶ τὸ Μοργάντιον δὲ εἰκὸς ὑπὸ τῶν Μοργήτων ᾧκί- 
σϑαι" πόλις δ᾽ ἦν αὕτη, νῦν δ᾽ οὐκ ἔστιν. ἐπελϑόντες 
δὲ Καρχηδόνιοι καὶ τούτους οὐκ ἐπαύσαντο κακοῦντες 

16 καὶ τοὺς Ἕλληνας, ἀντεῖχον δ᾽ ὅμως οἱ Συρακούσσιοι. 
Ῥωμαῖοι δ᾽ ὕστερον καὶ τοὺς Καρχηδονίους ἐξέβαλον 
καὶ τὰς Συρακούσσας ἐκ πολιορκίας εἷλον. ἐφ᾽ ἡμῶν 
δὲ Πομπηίου τάς τε ἄλλας κακώσαντος πόλεις καὶ δὴ 
καὶ τὰς Συρακούσσας, πέμψας ἀποικίαν ὁ Σεβαστὸς 

20 Καῖσαρ πολὺ μέρος τοῦ παλαιοῦ κτίσματος ἀνέλαβε. 
πεντάπολις γὰρ ἦν τὸ παλαιὸν ὀγδοήκοντα καὶ ἕκα-- 
τὸν σταδίων ἔχουσα τὸ τεῖχος. ἅπαντα μὲν δὴ τὸν κύ-- 
κλον τοῦτον ἐκπληροῦν οὐδὲν ἔδει. τὸ δὲ συνοικού-- 
μενον τὸ πρὸς τῇ νήσῳ τῇ Ὀρτυγίᾳ μέρος φήϑη δεῖν 

96 οἰκίσαι βέλτιον, ἀξιολόγου πόλεως ἔχον περίμετρον" 
ἡ δ᾽ Ὀρτυγία συνάπτει γεφύρᾳ πρὸς τὴν ἤπειρον 
[ὁμορ]οῦσα. κρήνην δ᾽ ἔχει τὴν ᾿ἀρέϑουσαν ἐξιεῖσαν 
ποταμὸν εὐϑὺς εἰς τὴν ϑάλατταν. μυϑεύουσι δὲ τὸν 
᾿Δλφειὸν εἶναι τοῦτον, ἀρχόμενον μὲν ἐκ τῆς Πελοπον-- 

80 νήσου, διὰ δὲ τοῦ πελάγους ὑπὸ γῆς τὸ ῥεῖϑρον ἔχοντα 
μέχρι πρὸς τὴν ᾿ἀρέϑουσαν, εἶτ᾽ ἐκδιδόντα ἐνθένδε 
πάλιν εἰς τὴν ϑάλατταν. τεκμηριοῦνται ᾿ τοιούτοιρ 
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τισί" καὶ γὰρ φιάλην τινὰ ἐχπεσοῦσαν εἰς τὸν ποταμὸν 
Ἐἐξνόμισαν ἐν Ὀλυμπίᾳ δεῦρο ἀνενεχϑῆναι εἰς τὴν 
κρήνην, καὶ ϑολοῦσϑαι ἀπὸ τῶν ἐν Ὀλυμπίᾳ βουϑυ- 
σιῶν. ὅ τε Πίνδαρος ἐπακολουθῶν τοῦτοις εἴρηχε τάδε 
οἄμπνευμα σεμνὸν ᾿Δλφεοῦ, κλεινᾶν Συρακοσσᾶν 5 

0.271,,ϑάλος. Ὀρτυγία.“ς συναποφαίνεται δὲ τῷ Πινδάρῳ 
ταὐτὰ καὶ Τίμαιος ὁ συγγραφεύς. εἰ μὲν οὖν πρὸ τοῦ 
συνάψαι τῇ ϑαλάττῃ κατέπιπτεν ὁ ̓ Δλφειὸς εἴς τι βά-- 
ραϑρον, ἦν τις ἂν πιϑανότης ἐντεῦϑεν διήκειν κατὰ 
γῆς ῥεῖθρον μέχρι τῆς Σικελίας ἀμιγὲς τῇ ϑαλάττῃ 10 
διασώξον τὸ πότιμον ὕδωρ᾽ ἐπειδὴ δὲ τὸ τοῦ ποταμοῦ 
στόμα φανερόν ἐστιν εἰς τὴν ϑάλατταν ἐκδιδόν, ἐγγὺς 
δὲ μηδὲν ἐν τῷ πόρῳ τῆς ϑαλάττης φαινόμενον στόμα 
τὸ καταπῖνον τὸ ῥεῦμα τοῦ ποταμοῦ, καίπερ οὐδ᾽ οὔ- 
τως ἂν συμμείναι γλυκύ. παντάπασιν ἀμήχανόν ἐστι. 15 
τό τε γὰρ τῆς ᾿Δρεϑούσης ὕδωρ ἀντιμαρτυρεῖ πότιμον 
ὄν" τό τε διὰ τοσούτου πόρου συμμένειν τὸ ῥεῦμα 
τοῦ ποταμοῦ μὴ διαχεόμενον τῇ θαλάττῃ, μέχρι ἂν 
εἰς τὸ πεπλασμένον ῥεῖϑρον ἐμπέσῃ, παντελῶς μυϑῶ- 
δες. μόλις γὰρ ἐπὶ τοῦ Ῥοδανοῦ τοῦτο πιστεύομεν, φ 30 
συμμένει τὸ ῥεῦμα διὰ λίμνης ἰόν, ὁρατὴν σῶξον τὴν 
δύσιν ἀλλ᾽ ἐκεῖ μὲν καὶ βραχὺ διάστημα καὶ οὐ κυ- 
μαινούσης τῆς λίμνης, ἐνταῦϑα δέ, ὅπου χειμῶνες 
ἐξαίσιοι καὶ κλυδασμοί, πιϑανότητος οὐδεμιᾶς οἰκεῖος 
ὁ λόγος. ἐπιτείνει δὲ τὸ ψεῦδος ἡ φιάλη παρατεϑεῖσα᾽" 35 
οὐδὲ γὰρ αὐτὴ ῥεύματι εὐπειϑής., οὐχ ὅτι τῷ τοσούτῳ 
τὸ καὶ διὰ τοιούτων πόρων φερομένῳ. φέρονται δ᾽ 
ὑπὸ γῆς ποταμοὶ πολλοὶ καὶ πολλαχοῦ τῆς γῆς, ἀλλ᾽ 
οὐκ ἐπὶ τοσοῦτον διάστημα᾽ εἰ δὲ τοῦτο δυνατόν, τὰ 

16. ροβὶ γλυκύ: ὅμως τό γε ἐπὶ πλέον, οἱ καταδύνει εἰς 
τὸ κατὰ γῆς. φεῖθϑρον. 
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γὲ προειρημένα ἀδύνατα καὶ τῷ περὶ τοῦ Ἰνάχου μύϑῳ 
παραπλήσια" ..δεῖ γὰρ ἀπὶ ἄκρας Πίνδου“ φησὶν ὁ Σι-- 
φοκλῆς .»»ἡάκμου τ᾽ ἀπὸ Περραιβῶν εἰς ̓ Αμφιλόχους 
οοκαὶ ̓ Ακαρνᾶνας, μίσγει δ᾽ ὕδασιν τοῖς ᾿ἀχελώου." καὶ 

ὁ ὑποβὰς ..ἔνϑεν ἐς "Ἄργος διὰ κῦμα τεμὼν ἥκει δῆ-- 
οἰἱον τὸν Δυρκείου.“ς βελτίων δ᾽ Ἑκαταῖος, ὃς φησι 
τὸν ἐν τοῖς ᾿ἀμφιλόχοις Ἴναχον ἐκ τοῦ “ακμοῦ ῥέοντα, 
ἐξ οὗ καὶ ὁ Αἴας ῥεῖ, ἕτερον εἶναι τοῦ ᾿Δργολικοῦ, ὠνο-- 
μάσϑαι δ᾽ ὑπὸ ᾿Δμφιλόχου τοῦ καὶ τὴν πόλιν "Ἄργος 

10᾽ “μφιλοχικὸν καλέσαντος" τοῦτον μὲν οὖν οὗτός φη-- 
σιν εἰς τὸ; ᾿Αχελῶον ἐκβάλλειν, τὸν δὲ “ἴαντα εἰς 
᾿Απολλωνίαν πρὸς δύσιν ῥεῖν. ἑκατέρωϑεν δὲ τῆς νή- 
σου λιμήν ἐστι μέγας, ὧν ὁ μείξων καὶ ὀγδοήκοντα στα-- 
δίων ἐστέ. ταύτην δὲ τὴν πόλιν ἀνέλαβεν ὁ Καῖσαρο.512 

16 καὶ τὴν Κατάνην. ὡς δ᾽ αὕτως Κεντόριπα συμβαλο- 
μένην πολλὰ πρὸς τὴν Πομπηίου κατάλυσιν. κεῖται δ᾽ 
ὑπὲρ Κατάνης τὰ Κεντόριπα συνάπτοντα τοῖς Αἰτναί- 
οἱς ὄρεσι καὶ τῷ Συμαίϑῳ ποταμῷ ῥέοντι εἰς τὴν Κα- 
ταναίαν. 

40 Τῶν δὲ λοιπῶν τῆς Σικελίας πλευρῶν ἡ μὲν ἀπὸ ὅ 
τοῦ Παχύνου πρὸς Διλύβαιον διήκουσα ἐκλέλειπται 
τελέως, ἴχνη τινὰ σώξουσα τῶν ἀρχαίων κατοικιῶν, 

ὧν ἦν καὶ Καμάρινα ἄποικος Συρακουσίων" ᾿Αἀκράγας. 
δὲ Γελῴων οὖσα καὶ τὸ ἐπένειον καὶ Λιλύβαιον ἔτι 

96 συμμένει. τῇ γὰρ Καρχηδονίᾳ τούτων μάλιστα ὑπο- 
πιπτόντων τῶν μερῶν, μακροὶ καὶ συνεχεῖς οἵ πόλεμοι 
γενόμενοι τὰ πολλὰ κατέφϑειραν. ἡ δὲ λοιπὴ καὶ με-: 

6. ροβὶ Μυρκείου: ἐπιτείνουσι δὲ τὴν τοιαύτην τερατολο- 
γίαν οἵ τὸν Ἰνωπὸν εἷς 4ῆλον ἐκ τοῦ Νείλου περαιοῦντες. ᾿.4λ- 
φειὸν δὲ Ζωίλος ὁ ῥήτωρ ᾿ τῷ Τενεδίων ἐγκωμίῳ φησὶν ἐκ Τε- 
νέδου δεῖν, ὁ τὸν Ὅμηρον ψέγων ὡς μυϑογράφον. Ἴβυκος δὲ τὸν᾽ 
ἐν Σικυῶνι Ἀσωπὸν ἐκ Φρυγίας φεῖν φησι. 
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γίστη πλευρά, καίπερ οὐδ᾽ αὐτὴ πολνάνϑρωπος οὖσα 
᾿ ὅμως ἱκανῶς συνοικεῖται. καὶ γὰρ 4λαισα καὶ Τυνδα-- 

οἱὶἱς καὶ τὸ τῶν «Αἰγεσταίων ἐμπόριον καὶ Κεφαλοιδὶς 
πολίσματά ἐστι" Πάνορμος δὲ καὶ Ῥωμαίων ἔχει κατοι-- 
κίαν. τὴν δὲ Αἰγεσταίαν κτισϑῆναί φασιν ὑπὸ τῶν μετὰ δ 
Φιλοκτήτου διαβάντων εἰς τὴν Κροτωνιᾶτιν, καϑάπερ 
ἐν τοῖς Ἰταλικοῖς εἴρηται, παρ᾽ αὐτοῦ σταλέντων εἰς τὴν 
Σικελίαν μετὰ Αἰγέστου τοῦ Τρωός. οἰκεῖται δὲ καὶ ὁ 

Ἔρυξ λόφος ὑψηλός, ἱερὸν ἔχων ᾿ἀφρυδίτης τιμώμενον 
διαφερόντως ἱεροδούλων γυναικῶν πλῆρες τὸ παλαιόν, 10 
ἃς ἀνέϑεσαν κατ᾽ εὐχὴν οἵ τ᾽ ἐκ τῆς Σικελίας καὶ ἔξω-- 
ϑὲν πολλοί" νυνὶ δ᾽ ὥσπερ αὐτὴ ἡ κατοικία λειπανδρεῖ 
καὶ τῶν ἱερῶν σωμάτων ἐκλέλοιπε τὸ πλῆϑος. ἀφίέ- 
δρυμα δ᾽ ἐστὶ καὶ ἐν Ῥώμῃ τῆς ϑεοῦ ταύτης τὸ πρὸ 
τῆς πύλης τῆς Κολλίνης ἱερὸν ᾿φροδίτης Ἐρυκίνης 1Ὁ 
λεγόμενον, ἔχον καὶ νεὼν καὶ στοὰν περικειμένην ἀξιό-- 
λογον. 

Ἐν δὲ τῇ μεσογαία τὴν μὲν Ἔνναν, ἐν ἡ τὸ ἱερὸν τῆς 
Ζήμητρος, ἔχουσιν ὀλίγοι, κειμένην ἐπὶ λόφῳ, περιει-- 
λημμένην πλατέσιν ὁροπεδίοις ἀροσίμοις πᾶσιν. ἐκά-- 30 
κῶσαν δ᾽ αὐτὴν μάλιστα ἐμπολιορκηϑέντες οἱ περὶ Εὔ-- 
νουν δραπέται καὶ μόλις ἐξαιρεϑέντες ὑπὸ Ῥωμαίων᾽ 
ἔπαϑον δὲ τὰ αὐτὰ ταῦτα καὶ Καταναῖοι καὶ Ταυρομε-- 
γῖται καὶ ἄλλοι πλείους. ἡ δ᾽ ἄλλη κατοικία καὶ τῆς με-- 
σογαίας ποιμένων ἡ πλείστη γεγένηται" οὔτε γὰρ μέ- 90 
ραν ἔτι συνοικουμένην ἴσμεν οὔτε Γέλαν οὔτε Καλλίπο-- 

λιν οὔτε Σελινοῦντα οὔϊ Εὔβοιαν οὔτ᾽ ἄλλας πλείους, 
ὧν τὴν μὲν Ἱμέραν οἵ ἐν Μυλαῖς ἔκτισαν Ζαγκλαῖοι, 
[Γέλαν δὲ Ῥόδιοι.) Καλλίπολιν δὲ Νάξιοι; Σιδλινοῦντα δὲ 
οὗ αὐτόϑι Μεγαρεῖς, Εὔβοιαν δὲ οἱ Δεοντῖνοι. κεκάκω-- 30 

13, ῬΡοϑι λειπανδρεῖ: ἢ τὸ ἱερὸν 
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ται δὲ καὶ ἡ Δεοντίνη πᾶσα, Ναξίων οὖσα καὶ αὐτὴ τῶν 
αὐτόϑι" τῶν μὲν γὰρ ἀτυχημάτων ἐκοινώνησαν ἀεὶ 
τοῖς Συρακουσσίοις, τῶν δ᾽ εὐτυχημάτων οὐκ ἀεί. καὶ 
τῶν βαρβαρικῶ ν δ᾽ ἐξελείφϑησαν πολλαί, καϑάπερ οἷο.218 

5 Καμικοὶ τὸ Κωκάλου βασίλειον, παρ᾽ ᾧ Μίνως δολο-- 
φονηϑῆναι λέγεται. τὴν οὖν ἐρημίαν κατανοήσαντες 
Ῥωμαῖοι κατακτησάμενοι τά τε ὄρη καὶ τῶν πεδίων 
τὰ πλεῖστα ἱπποφορβοῖς καὶ βουκόλοις καὶ ποιμέσι 
παρέδοσαν' ὑφ᾽ ὧν πολλάκις εἰς κινδύνους κατέστη 

10 μεγάλους ἡ νῆσος, τὸ μὲν πρῶτον ἐπὶ λῃστείας τρεπο-- 
μένων σποράδην τῶν νομέων, εἶτα καὶ κατὰ πλήϑη 
συνισταμένων καὶ πορϑούντων τὰς κατοικέας, καϑά- 
περ ἡνίκα οἱ περὶ Εὔνουν τὴν Ἔνναν κατέσχον. νεω- 
στὶ δ᾽ ἐφ᾽ ἡμῶν εἰς τὴν Ῥώμην ἀνεπόέμφϑη Σε λουρός 

18 τιβ, Αἴτνης υἱὸς λεγόμενος, στρατιᾶς ἀφηγησάμενος 
καὶ λεηλασίαις πυκναῖς καταδεδραμηκὼς τὰ κύκλῳ τῆς 

Δϊτνης πολὺν χρόνον, ὃν ἐν τῇ ἀγορᾷ μονομάχων 
ἀγῶνος συνεστῶτος εἴδομεν διασπασϑέντα ὑπὸ ϑη- 
ρέων" ἐπὶ πήγματος γάρ τινος ὑψηλοῦ τεϑεὶς ὡς ἂν 

40 ἐπὶ τῆς Αἴτνης, διαλυϑέντος αἰφνιδίως καὶ συμπεσόν- 
τος κατηνέχϑη καὶ αὐτὸς εἰς γαλεάγρας ϑηρίων εὐδια- ἡ 
λύτους ἐπέτηδες παρεσκευασμένας ὑπὸ τῷ πήγματι. 

Τὴν δὲ τῆς χώρας ἀρετὴν ϑρυλουμένην ὑπὸ πάν-- Ἰ 
τῶν οὐδὲν χείρω τῆς Ἰταλίας ἀποφαινομένων τέ δεῖ 

25 λέγειν; σίτῳ δὲ καὶ μέλιτι καὶ κρόκῳ καὶ ἄλλοις τισὶ 
κἂν ἀμείνω τις φαέη. πρόσεστι δὲ καὶ τὸ ἐγγύϑεν" 
ὡσανεὶ γὰρ μέρος τι τῆς Ἰταλίας ἐστὶν ἡ νῆσος. καὶ 
ὑποχορηγεῖ τῇ Ῥώμῃ καθάπερ ἐκ τῶν Ἰταλικῶν 
ἀγρῶν ἕκαστα εὐμαρῶς καὶ ἀταλαιπώρως. καὶ δὴ καὶ 

80 καλοῦσιν αὐτὴν ταμεῖον τῆς Ῥώμης κομίζεται γὰρ τὰ 
γινόμενα πάντα πλὴν ὀλίγων τῶν αὐτόϑι ἀναλισκομέ- 
νῶν δεῦρο. ταῦτα δ᾽ ἐστὶν οὐχ οἵ καρποὶ μόνον, ἀλλὰ 
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καὶ βοσκήματα καὶ δέρματα καὶ ἔρια καὶ τὰ τοιαῦτα. 
φησὶ δ᾽ ὁ Ποσειδώνιος οἷον ἀκροπόλεις ἐπὶ ϑαλάττης 
δύο τὰς Συρακούσσας ἰδρῦσϑαι καὶ τὸν Ἔρυκα, μέσην 
δὲ ἀμφοῖν ὑπερκεῖσθαι τῶν κύκλῳ πεδίων τὴν Ἔνναν. 

ὃ Πλησίον δὲ τῶν Κεντορίπων ἐστὶ πόλισμα ἡ μι-- 5 
κρὸν ἔμπροσϑεν λεχϑεῖσα Αἴτνη τοὺς ἀναβαίνοντας 
ἐπὶ τὸ ὄρος δεχομένη καὶ παραπέμπουσα᾽ ἐντεῦϑεν 
γὰρ ἀρχὴ τῆς ἀκρωρείας. ἔστι δὲ ψιλὰ τὰ ἄνω χωρία 
καὶ τεφρώδη καὶ χιόνος μεστὰ τοῦ χειμῶνος. τὰ κάτω 
δὲ δρυμοῖς καὶ φυτείαις διείληπται παντοδαπαῖς. ἔοικε 10 
ὃὲ λαμβάνειν μεταβολὰς πολλὰς τὰ ἄκρα τοῦ ὄρους 
διὰ τὴν νομὴν τοῦ πυρός, τοτὲ μὲν εἰς ἕνα κρατῆρα 

Οϑ]άσυμφερομένου τοτὲ δὲ σχιξομένου. καὶ τοτὲ μὲν ῥύα-- 
κας ἀναπέμποντος τοτὲ δὲ φλόγας καὶ λιγνῦς, ἄλλοτε 
δὲ καὶ μύδρους ἀναφυσῶντος ἀνάγκη δὲ τοῖς πάϑεσι 1ὅ 
τούτοις τούς τε ὑπὸ γῆν πόρους συμμεταβάλλειν καὶ 
τὰ στόμια ἐνίοτε πλείω [ὄντα] κατὰ τὴν ἐπιφάνειαν τὴν 
πέριξ. οἵ δ᾽ οὖν νεωστὶ ἀναβάντες διηγοῦντο ἡμῖν ὅτι 
καταλάβοιεν ἄνω πεδίον ὁμαλὸν ὅσον εἴκοσι σταδίων 
τὴν περίμετρον, κλειόμενον ὀφρύι τεφρώδει τειχίου 30 
τὸ ὕφος ἔχοντι, ὥστε δεῖν καϑάλλεσϑαι τοὺς εἰς τὸ πε-- 
δίον προελθεῖν βουλομένους" ὁρᾶν τ᾽ ἐν τῷ μέσῳ βου-- 
νὸν τεφρώδη τὴν χρόαν. οἵαπερ καὶ ἡ ἐπιφάνεια κα-- 
ϑεωρᾶτο τοῦ πεδίου, ὑπὲρ δὲ τοῦ βουνοῦ νέφος ὅρ-- 
ϑιον διανεστηκὸς εἰς ὕψος ὅσον διακοσέων ποδῶν ἠἦρε-- 95 
μοῦν (εἶναι γὰρ καὶ νηνεμέαν), εἰκάξειν δὲ καπνῷ" δύο 
δὲ τολμήσαντας προελϑεῖν εἰς τὸ πεδίον. ἐπειδὴ ϑὲρ-- 
μοτέρας ἐπέβαινον τῆς ψάμμου καὶ βαϑυτέρας, ἀνα-- 
στρέψαι μηδὲν ἔχοντας περιττότερον φράξειν τῶν φαι 
νομένων τοῖς πόρρωϑεν ἀφορῶσι. νομίξειν δ᾽ ἐκ τῆς 80 
τοιαύτης ὄψεως πολλὰ μυϑεύεσϑαι καὶ μάλιστα οἷά 
φασί τινες περὶ Ἐμπεδοκλέους, ὅτι καϑάλοιτο εἰς τὸν 
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κρατῆρα καὶ καταλίποι τοῦ πάϑους ἴχνος τῶν ἐμβά- 

ϑων τὴν ἑτέραν ἃς ἐφόρει χαλκᾶς " εὑρεϑῆναι γὰρ ἔξω 
μικρὸν ἄπωϑεν τοῦ χείλους τοῦ κρατῆρος ὡς ἀνερριμ-- 
μένην ὑπὸ τῆς βίας τοῦ πυρός" οὔτε γὰρ προσιτὸν 

5 εἶναι τὸν τόπον οὔϑ᾽ ὁρατόν. εἰκάξειν τὲ μηδὲ καταρ-- 
ριφῆναί τι δύνασϑαι ἐκεῖσε ὑπὸ τῆς ἀντιπνοίας τῶν ἐκ 
βάϑους ἀνέμων καὶ τῆς ϑερμότητος, ἣν προαπαντᾶν 
εὔλαγον πόρρωϑεν πρὶν ἢ τῷ στομέῳ τοῦ κρατῆρος 

προσπελάδσαι᾽ δἰ δὲ καταρριφείη. φϑάνοι ἂν διαφϑα-- 
10 ρὲν πρὶν ἀναρριφῆναι πάλιν ὁποῖον παρελήφθη πρό-- 

τερον. τὸ μὲν οὖν ἐκλείπειν ποτὲ τὰ πνεύματα καὶ τὸ 
πῦρ ἐπιλειπούσης τῆς ὕλης; οὐχ ἄλογον, οὐ μὴν ἐπὶ 
τοσοῦτόν γε ὥστ᾽ ἀντὶ τῆς τοσαύτης βίας ἐφικτὸν ἀν- 
ϑρώπῳ γενέσϑαὶϊ τὸν πλησιασμόν. ὑπέρκειται δ᾽ ἡ 

16 4ἴτνη μᾶλλον" μὲν τῆς κατὰ τὸν πορϑμὸν καὶ τὴν Κα- 
ταναίαν παραλίας, ἀλλὰ καὶ τῆς κατὰ τὸ Τυρρηνικὸν 
πέλαγος καὶ τὰς Διπαραίων νήσους. νύκτωρ μὲν οὖν 
καὶ φέγγη φαίνεται λαμπρὰ ἐκ τῆς κορυφῆς, μεϑ᾽ ἡμέ- 
ραν δὲ καπνῷ καὶ ἀχλύι κατέχεται. ᾿ 

80 ᾿Δνταίρει δὲ τῇ Αἴτνῃ τὰ Νεβρώδη ὄρη ταπεινό- 9 
τερα μὲν πλάτει δὲ πολὺ παραλλάττοντα. ἄπασα δ᾽ ἡ 
νῆσος κοίλη κατὰ γῆς ἐστι. ποταμῶν καὶ πυρὸς μεστή, 
καϑάπερ τὸ Τυρρηνικὸν πέλαγος, ὡς εἰρήκαμεν, μέχρι 
τῆς Κυμαίας. ϑερμῶν γοῦν ὑδάτων ἀναβολὰς κατὰρ.276 

26 πολλοὺς ἔχει τόπους ἡ νῆσος, ὧν τὰ μὲν Σελινούντια 
καὶ τὰ Ἱμεραῖα ἁλμυρά ἐστι, τὰ δὲ Αἰγεσταῖα πότιμα 
περὶ ᾿ἀκράγαντα δὲ λέμναι τὴν μὲν γεῦσιν ἔχουσαι ϑα- 
λάττης, τὴν δὲ φύσιν διάφορον᾽ οὐδὲ γὰρ τοῖς ἀκο-- 
λύμβοις βαπτίζεσθαι συμβαίνει ξύλων τρόπον ἐπιπο-- 

80 λάζουσιν. οἵ Παλικοὶ δὲ κρατῆρας ἔχουσιν ἀναβάλλον-- 

19, ροβι ἐπιλειπούσης : ποτὲ 
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τας ὕδωρ εἰς ϑολοειδὲς ἀναφύσημα καὶ πάλιν εἰς τον 
αὐτὸν δεχομένους μυχόν. τὸ δὲ περὶ ΙΜάταυρον σπή- 
λαιον ἐντὸς ἔχει σύριγγα εὐμεγέϑη καὶ ποταμὸν δὲ 
αὐτῆς ῥέοντα ἀφανὴ μέχρι πολλοῦ διαστήματος, εἶτ᾽ 
ἀνακύπτοντα πρὸς τὴν ἐπιφάνειαν, καϑάπερ Ὀρὸόν- 5 
της ἐν τῇ Συρίᾳ καταδὺς εἰς τὸ μεταξὺ χάσμα ᾿4πα- 
μείας καὶ ᾿'Δντιοχείας, ὃ καλοῦσι Χάρυβδιν, ἀνατέλλει 
πάλιν ἐν τετταράκοντα σταδίοις" τὰ δὲ παραπλήσια καὶ 
ὁ Τίγρις ἐν τῇ Μεσοποταμίᾳ καὶ ὃ Νεῖλος ἐν τῇ Διβύῃ 
μικρὸν πρὸ τῶν πηγῶν. τὸ δὲ περὶ Στύμφαλον ὕδωρ 10 
ἐπὶ διακοσίους σταδίους ὑπὸ γῆν ἐνεχϑὲν ἐν τῇ ̓ 4ργείᾳ 
τὸν Ἐρασῖνον ἐκδίδωσι ποταμόν, καὶ πάλιν τὸ πρὸς 
τὴν ̓ ἀρκαδικὴν ᾿4“σέαν ὑποβρύχιον ὠσϑὲν ὀψέποτε τόν 
τ Εὐρώταν καὶ τὸν ᾿Δλφειὸν ἀναδίδωσιν, ὥστε καὶ πε-- 
πιστεῦσϑαι μυϑῶδές τι, ὅτι τῶν ἐπιφημισϑέντων στε- 15 
φάνων ἑκατέρῳ καὶ ῥιφέντων εἰς τὸ κοινὸν ῥεῦμα ἀνα- 
φαίνεται κατὰ τὸν ἐπιφημισμὸν ἑκάτερος ἐν τῷ οἰκείῳ 
ποταμῷ. εἴρηται δὲ καὶ τὸ λεγόμενον περὶ τοῦ Τιμαύου. 

Σιυγγενῆ δὲ καὶ τούτοις καὶ τοῖς κατὰ τὴν Ζιικε-- 

λίαν πάϑεσι τὰ περὶ τὰς Διπαραίων νήσους καὶ αὐτὴν 90 
τὴν Διπάραν δείκνυται. εἰσὶ δ᾽ ἑπτὰ μὲν τὸν ἀριϑμόν, 
μεγίστη δὲ ἡ Διπάρα Κνιδίων ἄποικος ἐγγυτάτω τῆς 
Σικελίας κειμένη μετά γε τὴν Θέρμεσσαν" ἐκαλεῖτο 
δὲ πρότερον Μελιγουνές᾽" ἡγήσατο δὲ καὶ στόλῳ καὶ 
πρὸς τὰς τῶν Τυρρηνῶν ἐπιδρομὰς πολὺν χρόνον ἀν-- 35 
τέσχεν, ὑπηκόους ἔχουσα τὰς νῦν λεγομένας Διπαραί-- 
ὧν νήσους ἃς Αἰόλου τινὲς προσαγορεύουσι. καὶ δὴ 
καὶ τὸ ἱερὸν τοῦ ᾿Απόλλωνος ἐκόσμησε πολλάκις τὸ ἐν 
Δελφοῖς ἀπὸ τῶν ἀκροϑινίων᾽ ἔχει δὲ καὶ τὴν γῆν εὖ- 
καρπον καὶ στυπτηρίας μέταλλον ἐμπρόσοδον καὶ θερ-- 30 
μὰ ὕδατα καὶ πυρὸς ἀναπνοάς. ταύτης δὲ μεταξύ πώς 
ἐστι καὶ τῆς Σικελίας ἣν νῦν ἱερὰν Ἡφαίστου καλοῦσι, 
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πετρώδης πᾶσα καὶ ἔρημος [καὶ] διάπυρος" ἔχει δὲ ἀνα- 
τς, πνοὰς τρεῖς ὡς ἂν ἐκ τριῶν κρατήρων. ἐκ δὲ τοῦ μεγέ- 

ότου καὶ μύδρους αἴ φλόγες ἀναφέρουσιν, οἵ προσκε-- 
χώκασιν ἤδη πολὺ μέρος τοῦ πόρου. ἐκ δὲ τῆς τηρή- 

ὁ σεως πεπίστευται διότι τοῖς ἀνέμοις δυμπαροξύνονται 

καὶ αἱ φλόγες αἵ τε ἐνταῦϑα καὶ αἴ κατὰ τὴν Δἴτνην, 
παυομένων δὲ παύονται καὶ αἵ φλόγες. οὐκ ἄλογονο, 276 
δέ: καὶ γὰρ οἵ ἄνεμοι γεννὦνται καὶ τρέφονται τὴν ἀρ-- 
χὴν λαβόντες ἀπὸ τῶν ἐκ τῆς ϑαλάττης ἀναϑυμιάσεων, 

10 ὥστ᾽ ἀπὸ συγγενοῦς ὕλης καὶ πάϑους καὶ τὸ πῦρ ἐξα-- 
πτόμενον οὐκ ἐᾷ ϑαυμάξειν τοὺς ὁρῶντας ἀμωσγέπως 
τὰ τοιάδε. Πολύβιος δὲ τῶν τριῶν κρατήρων τὸν μὲν 
κατερρυηκέναι φησὶν ἐκ μέρους, τοὺς δὲ συμμένειν, 
τὸν δὲ μέγιστον τὸ χεῖλος ἔχειν περιφερὲς ὃν πέντε στα-- 

16 δίων, κατ᾽ ὀλίγον δὲ συνάγεσϑαι εἰς πεντήκοντα πο-- 
δῶν διάμετρον" καϑ'᾽ οὗ βάϑος εἶναι τὸ μέχρι ϑαλάτ- 
της σταδιαῖον, ὥστε καϑορᾶν ταῖς νηνεμίαις. ἐὰν μὲν 
οὖν νότος μέλλῃ πνεῖν, ἀχλὺν ὁμιχλώδη καταχεῖσϑαι 
κύκλῳ φησὶ τῆς νησῖδος ὥστε μηδὲ τὴν Σικελίαν ἄπω- 

40 ὃὲν φαίνεσθαι" ὅταν δὲ βορέας, φλόγας καϑαρὰς ἀπὸ 
τοῦ λεχϑέντος κρατῆρος εἰς ὕψος ἐξαίρεσϑαι καὶ βρό-- 
μους ἐκπέμπεσϑαι μείζους τὸν δὲ ξέφυρον μέσην τινὰ 
ἔχειν τάξιν. τοὺς δ᾽ ἄλλους κρατῆρας ὁμοειδεῖδ μὲν εἶἷ- 
ναι, τῇ δὲ βία λείπεσϑαι τῶν ἀναφυσημάτων" ἔκ τὲ 

95 δὴ τῆς διαφορᾶς τῶν βρόμων καὶ ἐκ τοῦ πόϑεν ἄρχε- 
ται τὰ ἀναφυσήματα καὶ αἴ φλόγες καὶ αἱ λιγνύες προ- 
σημαίνεσϑαι καὶ τὸν εἰς ἡμέραν τρίτην πάλιν μέλλοντα 
ἄνεμον πνεῖν" τῶν γοῦν ἐν Διπάραις γενομένης ἀπλοί-- 

ας προειπεῖν τινάς φησι τὸν ἐσόμενον [ἄνεμον) καὶ μὴ 
80 διαψεύσασϑαι. ἀφ᾽ οὗ δὴ τὸ μυϑωδέστατον δοκοῦν 

ΠΩ͂, ροβιῃ ψηνεμίαιρ: εἰ δὲ ταῦτ᾽ ἐστὶ πιστά, οὐκ ἀπιστητέον 
ἴσως οὐδ τοῖς περὶ Ἐμπεδοκλέους μυϑολογηϑεῖσιν. 

8 
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εἰρῆσϑαι τῷ ποιητῇ ὀὐ μάτην φαίνεσθαι λεχϑέν, ἀλλ᾽ 
αἰνιξαμένου τὴν ἀλήϑειαν, ὅταν φῇ ταμίαν τῶν ἀνέ- 
μῶν τὸν Αἰόλον" περὶ ὧν ἐμνήσθημεν καὶ πρότερον 

ἱκανῶς. ἐπάνιμεν δ᾽ ἐπὶ τὰ ἑξῆς ἀφ᾽ ὧν παρεξέβημεν. 
Τὴν μὲν δὴ Διπάραν καὶ τὴν Θέρμεσσαν εἰρήκα-- ὅ 

μεν. ἡ δὲ Στρογγύλη καλεῖται μὲν ἀπὸ τοῦ σχήματος, 
ἔστι δὲ καὶ αὕτη διάπυρος, βίᾳ μὲν φλογὸς λειπομένη 
τῷ δὲ φέγγει πλεονεκτοῦσα᾽ ἐνταῦϑα δὲ τὸν Αἰόλον 
οὐκῆσαί φασι. τετάρτη δ᾽ ἐστὶ Διδύμη, καὶ αὕτη δ᾽ ἀπὸ 
τοῦ σχήματος ὠνόμασται. τῶν δὲ λοιπῶν Ἐρικούσσα 10 
μὲν καὶ Φοινικοῦσσα ἀπὸ τῶν φυτῶν κέκληνται, ἀνεῖν-- 
ται δὲ εἰς νομάς. ἑβδόμη δ᾽ ἐστὶν Εὐώνυμος. πελαγία 
μάλιστα καὶ ἔρημος" ὠνόμασται δ᾽ ὅτι μάλιστα τοῖς εἰς 
“ιπάρας ἐκ Σικελίας πφέουσιν εὐώνυμος ἐστι. πολλά-- 
κις δὲ καὶ φλόγες εἰς τὴν ἐπιφάνειαν τοῦ πελάγους τοῦ 16 
περὶ τὰς νήσους ὥφϑησαν ἐπιδραμοῦσαι. τῶν κατὰ 
βάϑους κοιλιῶν ἀναστομωϑέντος πόρου τινὸς καὶ τοῦ 

σ.7]πυρὸς βιασαμένου πρὸς τὸ ἐκτός. Ποσειδώνιος δὲ κατὰ 
τὴν ἑαυτοῦ μνήμην φησὶ περὶ τροπὰς ϑερινὰς ἅμα τῇ 
ἕξω μεταξὺ τῆς Ἰέρας καὶ τῆς Βὐωνύμου πρὸς ὕψος ἀρ-- 30 
ϑεῖσαν ἐξαίσιον τὴν θάλατταν ὁραϑῆναι, καὶ συμμεῖ-- 
ναΐ τινα χρόνον ἀναφυσωμένην συνεχῶς, εἶτα παύσα-- 
σϑαι᾿ τοὺς δὲ τολμήσαντας προσπλεῖν .ς ἰδόντας νε-- 
κροὺς ἐχϑύας ἐλαυνομένους ὑπὸ τοῦ ῥοῦ καὶ ϑέρμῃ καὶ 
δυσωδία πληγέντας φυγεῖν, ὃν δὲ τῶν πλοιαρέίων τὸ 35 
μᾶλλον πλησιάσαν τοὺς μὲν τῶν ἐνόντων ἀποβαλεῖν 

τοὺς δ᾽ εἰς Διπάραν μόλις σῶσαι, τοτὲ μὲν ἔκφρονας 
γινομένους ὁμοίως τοῖς ἐπιληπτικοῖς τοτὲ δὲ ἀνατρέ- 
χοντας εἰς τοὺς οἰκείους λογισμούς πολλαῖς δ᾽ ἡμέ- 

4. ροβὶ ἱκανῶς: ἔστιν ἡ ἡ ἐπίστασις τῆς ἐναργείας λέγοιτ᾽ ἂν 
δῶ ςφον ἐπίσης τε γὰρ ἄμφω πάρεστι, καὶ διαθέσει καὶ τῇ ἐναρ- 
γείᾳ " ἢ γε ἡδονὴ κοινὸν ἀμφοτέρων. 34. ροβὶ ῥοῦ: τους δὲ 

Φ 
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ραις ὕστερον ὀρᾶσϑαι πηλὸν ἐπανθοῦντα τῇ ϑαλάττῃ, 
πολλαχοῦ δὲ καὶ φλόγας ἐκπιπτούσας καὶ καπνοὺς καὶ 
λιγνύας. ὕστερον δὲ παγῆναι καὶ γενέσϑαι τοῖς ζἄυλί- 
ταις λέϑοις ἐοικότα τὸν πάγον" τὸν δὲ τῆς Σικελίας 

δ στρατηγὸν Τίτον Φλαμένιον δηλῶσαι τῇ συγκλήτῳ, 
τὴν δὲ πέμψασαν ἐκϑύσασϑαι ἔν τε τῷινησιδίῳ καὶ ἐν 
Διπάραις τοῖς τε καταχϑονίοις ϑεοῖς καὶ τοῖς ϑαλατ-- 

τίοις. ἀπὸ μὲν οὖν Ἐρικώδους εἰς Φοινικώδη δέκα μί- 
λιά φησιν ὁ χωρογράφος, ἔνϑεν δ᾽ εἰς Διδύμην τριά- 

Ιθχοντα,. ἔνϑεν δ᾽ εἰς Διπάραν πρὸς ἄρκτον ἐννέα καὶ 
εἴκοσιν, ἔνϑεν δ᾽ εἰς Σικελέαν ἐννεακαίδεκα" ἑκκαίδεκα 
δ᾽ ἐκ τῆς Στρογγύλης. πρόκειται δὲ τοῦ Παχύνου Με-- 
λίτη. ὅϑεν τὰ κυνίδια ἃ καλοῦσι Μελιταῖα., καὶ Γαῦ- 
δος, ὀγδοήκοντα καὶ ὀκτὼ μίλια τῆς ἄκρας ἀμφότεραι 

16 διέχουδαι" Κόσσουρα δὲ πρὸ τοῦ Λιλυβαίου καὶ πρὸ 
τῆς ᾿“σπέδος Καρχηδονιακῆς πόλεως ἣν Κλυπέαν κα- 
λοῦσι, μέση ἀμφοῖν κειμένη καὶ τὸ λεχϑὲν διάστημα 
ἀφ᾽ ἑξκατέρας ἀπέχουσα" καὶ ἡ Αἰγέμουρος δὲ πρὸ τῆς 
Σικελίας καὶ τῆς Διβύης ἐστὶ καὶ ἄλλα μικρὰ νησίδια. 

20 ταῦτα μὲν περὶ τῶν νήσων. 
ἘἘπεληλυϑόσι δ᾽ ἡμῖν τὰ περὶ τὴν ἀρχαίαν Ἰταλίαν ὃ 

μέχρι Μεταποντίου τὰ συνεχῆ λεκτέον. συνεχὴς δ᾽ 
ἐστὶν ἡ Ἰαπυγέα" ταύτην δὲ καὶ Μεσσαπίαν καλοῦσιν 
οἵ Ἕλληνες, οἵ δ᾽ ἐπιχώριοι κατὰ μέρη τὸ μέν τι Σα- 

96 λεντίνους καλοῦσι τὸ περὶ τὴν ἄκραν τὴν Ἰαπυγίαν, 
τὸ δὲ Καλαβρούς. ὑπὲρ τούτους πρόσβορροι Πευκέτιοί 
τέ εἰσι καὶ Δαύνιοι κατὰ τὴν Ελλάδα διάλεκτον προσ-. 
αγορευόμενοι, οἵ δ᾽ ἐπιχώριοι πᾶσαν τὴν μετὰ τοὺς 
Καλαβροὺς ᾿Δἡπουλίαν καλοῦσι" τινὲς δ᾽ αὐτῶν καὶ 

80 Ποίδικλοι λέγονται, καὶ μάλιστα οἵ Πευκέτιοι. ἔστι 
δ᾽ " ἐπιχερρονησιάξουσα ἡ Μεσσαπία τῷ ἀπὸ Βρεντε-- 
σίου μέχρι Τάραντος ἰσϑμῷ κλειομένη σταδίων δέκα 
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καὶ τριακοσίων. ὃ τὸ περίπλους ἐστὶ περὶ τὴν ἄκραν 
Ἰαπυγίαν σταδίων ὁμοῦ τι " τετρακοσίων. τοῦ δὲ Με-- 

ΟϑἸδεαποντίου μὲν διέχει σταδίους περὶ διακοσίους καὶ [εἴ- 
κοσιν ὁ Τάρας]. ὁ δὲ πλοῦς ἐπ᾽ αὐτὸν πρὸς τὰς ἀνατο-- 
λάς. τοῦ δὲ κόλπου παντὸς τοῦ Ταραντίνου τὸ πλέον δ 
ἀλιμένου ὄντος, ἐνταῦϑα [δὴ λιμήν] ἐστι μέγιστος καὶ 
κάλλιστος γεφύρα κλειόμενος μεγάλῃ, σταδίων δ᾽ ἐστὶν 
ἑκατὸν τὴν περίμετρον. ἐκ δὲ τοῦ πρὸς τὸν μυχὸν μέ- 
ρους ἰσϑμὸν ποιεῖ πρὸς τὴν ἔξω ϑάλατταν. ὥστ᾽ ἐπὶ 
χερρονήσῳ κεῖσθαι τὴν πόλιν καὶ τὰ πλοῖα ὑπερνεωλ-- 10 
κεῖσϑαι ῥαδίως ἑκατέρωϑεν ταπεινοῦ ὄντος τοῦ αὐχέ- 
νος. ταπεινὸν δὲ καὶ τὸ τῆς πόλεως ἔδαφος, μικρὸν 

δ᾽ ὅμως ἐπῆρται κατὰ τὴν ἀκρόπολιν. τὸ μὲν οὖν πα-- 
λαιὸν τεῖχος κύκλον ἔχει μέγαν, νυνὶ δ᾽ ἐκλέλειπται τὸ 
πλέον τὸ πρὸς τῷ ἰσϑμῷ, τὸ δὲ πρὸρ τῷ στόματι τοῦ 15 
λιμένος, καϑ᾽ ὃ καὶ ἡ ἀκρόπολις, συμμένει μέγεϑος 
ἀξιολόγου πόλεως ἐκπληροῦν. ἔχει δὲ γυμνάσιόν τε 
κάλλιστον καὶ ἀγορὰν εὐμεγέϑη, ἐν ἡ καὶ ὁ τοῦ Διὸς 
ἴδρυται κολοσσὸς χαλκοῦς. μέγιστος μετὰ τὸν Ῥοδίων. 
μεταξὺ δὲ τῆς ἀγορᾶς καὶ τοῦ στόματος ἡ ἀκρόπολις 90 
μικρὰ λείψανα ἔχουσα τοῦ παλαιοῦ κόσμου τῶν ἀνα-- 
ϑημάτων᾽ τὰ γὰρ πολλὰ τὰ μὲν κατέφϑειραν Καρχη- 
δόνιοι λαβόντες τὴν πόλιν, τὰ δ᾽ ἐλαφυραγώγησαν 
Ῥωμαῖοι κρατήσαντες βιαίως" ὧν ἐστι καὶ ὁ Ἡρακλῆς 
ἐν τῷ Καπετωλίῳ χαλκοῦς κολοσσικός, “υσίππου ἔρ-- 96 
γον, ἀνάϑημα Μαξίμου Φαβίου τοῦ ἑλόντος τὴν πόλιν. 

4. ΕΠΠἬερὶ δὲ τῆς κτίσεως ᾿φντίοχος λέγων φησὶν ὅτι 

τοῦ Μεσσηνιακοῦ πολέμου γενηϑέντος οἵ μὴ μετασχόν-- 
τες “ακεδαιμονίων τῆς στρατείας ἐκρίθησαν δοῦλοι 
καὶ ὠνομάσϑησαν Εἵλωτες, ὅσοις δὲ κατὰ τὴν στρα-- 80 
τείαν παῖδες ἐγένοντο. Παρϑενίας ἐκάλουν καὶ ἀτί- 
μους ἔκριναν οἵ δ᾽ οὐκ ἀνασχόμενοι (πολλοὶ δ᾽ ἦσαν) 



--ς -- 888 

ἐπεβούλευσαν τοῖς τοῦ δήμου. αἰσϑόμενοι δ᾽ ὑπέπεμ-- 
ψάν τινας. οἵ προσποιήσει φιλίας ἔμελλον ἐξαγγέλλειν 
τὸν τρόπον τῆς ἐπιβουλῆς. τούτων δ᾽ ἦν καὶ Φάλαν- 
ϑος. ὅσπερ ἐδόκει προστάτης ὑπάρχειν αὐτῶν. οὐκ 

ὁ ἠρέσκετο δ᾽ ἁπλῶς τοῖς περὶ τῆς [ἐπιβουλῆς Ἐ ὀνομα-- 
σϑεῖσι. συνέκειτο μὲν δὴ τοῖς Ὑακινϑίοις ἐν τῷ ̓ ἅμυ- 
κλαίῳ συυτελουμένου τοῦ ἀγῶνος, ἡνίκ᾽ ἂν τὴν [κυ- 
νῇν] περίϑηται ὁ Φάλανθος, ποιεῖσϑαι τὴν ἐπίϑεσιν" 
γνώριμοι δ᾽ ἦσαν ἀπὸ τῆς κόμης οἵ τοῦ δήμου. ἐξαγ- 

10 ειλάντων δὲ λάϑρᾳ τὰ συγκείμενα τῶν περὶ Φάλαν-- 
ϑον καὶ τοῦ ἀγῶνος ἐνεστῶτος, προελϑὼν ὁ κήρυξ εἶπε 
μὴ περιϑέσϑαι κυνῆν Φαάλανϑον. οἱ δ᾽ αἰσϑόμενοι 
ὡς " μεμηνύκασι τὴν ἐπιβουλὴν οἵ μὲν διεδίδρασκον οἵ 
δὲ ἱκέτευον. κελεύσαντες δ᾽ αὐτοὺς ϑαρρεῖν φυλακῇ 

16 παρέδοσαν, τὸν δὲ Φάλανθον ἔπεμψαν εἰς ϑεοῦ περὶ 
ἀποικίας" ὁ δ᾽ ἔχρησε .., Σατύυριόν. τοι δῶκα Τάραντάρ,.519 
ἵε πίονα δῆμον οἰκῆσαι. καὶ πῆμα Ἰαπσύγεσσι γενέ-- 
οὔϑαι.ς ἧκον οὖν σὺν Φαλανϑῳ οἱ Παρϑενίαι, καὶ 
ἐδέξαντο αὐτοὺς οἵ τε βάρβαροι καὶ οἵ Κρῆτες οἵ προ- 

δ0 κατασχόντες τὸν τόπον. τούτους δ᾽ εἶναί φασι τοὺς 
μετὰ Μίνω πλεύσαντας εἰς Σικελίαν. καὶ μετὰ τὴν 
ἐκείνου τελευτὴν τὴν ἐν Καμικοῖς παρὰ Κωκάλῳ συμ-- 
βᾶσαν ἀπάραντας ἐκ Σικελίας κατὰ δὲ τὸν ἀνάπλουν 
δεῦρο παρωσθέντας, ὧν τινὰς ὕστερον πεξῇ περι- 

95 ελϑόντας τὸν ᾿“δρίαν μέχρι Μακεδονίας Βοττιαίους 
προσαγορευϑῆναι. Ἰάπυγας δὲ λεχϑῆναι πάντας φασὶ 
μέχρι τῆς Δαυνίας ἀπὸ Ἰάπυγος, ὃν ἐκ Κρήσσης γυ- 
ναικὸς Ζαιδάλῳ γενέσθαι φασὶ καὶ ἡγήσασϑαι τῶν 
Κρητῶν" Τάραντα δ᾽ ὠνόμασαν ἀπὸ ἥρωός τινος τὴν 

80 πόλιν. 
Ἔφορος δ᾽ οὕτω λέγει περὶ τῆς κτίσεως" ἐπολέ- 

μουν “ακεδαιμόνιοι Μεσσηνίοις ἀποκτείνασι τὸν βα- 
ῳ9 
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σιλέα Τήλεκλον εἰς Μεσσήνην ἀφικόμενον ἐπὶ ϑυσίαν, 
ὀμόσαντες μὴ πρότερον ἐπανήξειν οἴκαδε πρὶν ἢ Μεσ-- 
σήνην ἀνελεῖν ἢ πάντας ἀποθανεῖν φύλακας δὲ τῆς 
πόλεως κατέλιπον στρατεύοντες τούς τε νεωτάτους καὶ 
πρεσβυτάτους τῶν πολιτῶν. δεκάτῳ δ᾽ ὕστερον [ἔτει] ὁ 
τοῦ πολέμου τὰς γυναῖχας τῶν Δακεδαιμονίων συνελ-- 
ϑούσας ἐξ ἑαυτῶν πέμψαι τινὰς παρὰ τοὺς ἄνδρας τας 
μεμψομένας, ὡς οὐκ ἐπ᾽ ἴσοις πολεμοῖεν πρὸς τοὺς 
Μεσσηνίους (οἱ μὲν γὰρ μένοντες τεχνοποιοῦνται, οἱ 
δὲ χήρας ἀφέντες τὰς γυναῖκας ἐν τῇ πολεμίᾳ ἐστρατο-- 1ὸ 
πέδευον), καὶ κίνδυνος εἴη λειπανδρῆσαι τὴν πατρίδα. 
οἱ δ᾽ ἅμα καὶ τὸν ὅρκον φυλάττοντες καὶ τὸν τῶν γυ- 
ναικῶν λόγον ἐν νῷ θέμενοι πέμπουσι τῆς στρατιᾶς 

τοὺς εὐρωστοτάτους ἅμα καὶ νεωτάτους, οὗς ἤδεσαν 
οὐ μετασχόντας τῶν ὄρκων διὰ τὸ παῖδας ἔτι ὄντας 15 
συνεξελϑεῖν τοῖς ἐν ἡλικία" προσέταξαν δὲ συγγένε-- 

σϑαι ταῖς παρϑένοις ἁπάσαις ἅπαντας, ἡγούμενοι πο-- 
λυτεκνήσειν μάλλον" γενομένων δὲ τούτων οἵ μὲν 
παῖδες ὠνομάσϑησαν Παρϑενίαι. Μεσσήνη δὲ ἑάλω 
πολεμηϑεῖσα ἐννεακαίδεκα ἔτη, καϑάπερ καὶ Τυρταῖός 90. 
φησιν ἀμφ᾽ αὐτὴν δ᾽ ἐμάχοντ᾽ ἐννεακαίδεκ᾽ ἔτη, νω- 
»»λεμέως αἰεὶ ταλασίφρονα ϑυμὸν ἔχοντες, αἰχμηταὶ 
πατέρων ἡμετέρων πατέρες. εἰκοστῷ δ᾽ οἵ μὲν κατὰ 
οπίονα ἔργα λιπόντες φεῦγον ϑωμαίων ἐκ μεγάλων 

0.480,,ὀρέων.““ τὴν μὲν οὖν Μεσσηνίαν κατενείμαντο, ἐπα-- 5 
νελθϑόντες δ᾽ οἴκαδε τοὺς Παρϑενίας οὐχ ὁμοίως τοῖς 
ἄλλοις ἐτίμων ὡς οὐκ ἐκ γάμου γεγονότας" οἵ συνι-- 
στάμενοι μετὰ τῶν Εἰλώτων ἐπεβούλευσαν τοῖς Δακε- 
δαιμονίοις καὶ συνέϑεντο ἄραι σύσσημον ἐν τῇ ἀγορᾷ 
πῖλον ΔΜακωνικόν, ἐπειδὰν ἐγχειρῶσι. τῶν δὲ Εἴλώω-- 30 
τῶν τινὲς ἐξαγγείλαντες, τὸ μὲν ἀντεπιτίϑεσθαι χαλε-- 
πὸν ἔγνωσαν καὶ γὰρ πολλοὺς εἶναι καὶ πάντας ὁμό-- 
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φρονας, ὡς ἂν ἀλλήλων ἀδελφοὺς νομιξομένουρ᾽ τοὺς 
μέλλοντας δ᾽ αἴρειν τὸ σύσσημον ἐκ τῆς ἀγορᾶς ἀπιέ- 
ναι προσέταξαν. οἵ μὲν δὴ μεμηνυμένην αἰσθόμενοι 
τὴν πρᾶξιν ἐπέσχον, οἱ δὲ διὰ τῶν πατέρων ἔπεισαν 

5αὐτοὺς εἰς Ἐ ἀποικίαν ἐξελθεῖν κἂν μὲν κατάσχωσιν 
ἀρκοῦντα τὸν τόπον, μένειν, εἰ δὲ μή, τῆς Μεσσηνίας 
τὸ πέμπτον κατανείμασϑαι μέρος ἐπανιόντας. οἵ δὲ 
σταλέντες κατελάβοντο τοὺς ᾿Αχαιοὺς πολεμοῦντας 
τοῖς βαρβάροις, μετασχόντες δὲ τῶν κινδύνων κτίξουσι 

10τὴν Τάραντα. 
Ἴσχυσαν δέ ποτε οἷ Ταραντῖνοι καϑ᾽ ὑπερβολὴν 4 

πολιτευόμενοι δημοκρατικῶς καὶ γὰρ ναυτικὸν ἐκέ- 
κτηντο μέγιστον τῶν ταύτῃ καὶ πεζοὺς ἔστελλον τρισ-- 
μυρίους; ἱππέας δὲ τρισχιλίους. ἱππάρχους δὲ χιλίους. 

16 ἀπεδέξαντο δὲ καὶ τὴν Πυϑαγόρειον φιλοσοφίαν, δια-- 

φερό ντῶς δ᾽ 'ἄρχύτας, ὅρ: καὶ προέστη τῆς πόλεωρ πο- 

λὺν χρόνον. ἐξίσχυσε δ᾽ ἡ ὕστερον τρυφὴ διὰ τὴν εὐ- 
δαιμονίαν, ὥστε τὰς πανδήμους ἑορτὰς πλείους ὦ ἄγε- 
σϑαι κατ᾽ ἔτος παρ᾽ αὐτοῖς ἢ τὰς ἡμέρας" ἐκ δὲ τούτου 

20 καὶ χεῖρον ἐπολιτεύοντο. ἕν δὲ τῶν φαύλων πολιτευ-- 
μάτων τεκμήριόν ἐστι τὸ ξενικοῖς στρατηγοῖς χρῆσϑαι" 
καὶ γὰρ τὸν Μολοττὸν ᾿4λέξανδρον μετεπέμψαντο ἐπὶ 
Μεσδαπίους καὶ Δευκανούς, καὶ ἔτι πρότερον ᾿Αρχί-: 
ϑαμον τὸν ᾿4γησιλάου καὶ ὕστερον Κλεώνυμον καὶ 

οὐ 4γαϑοκλέα, εἶτα Πύρρον, ἡνίκα συνέστησαν πρὸς 
Ῥωμαίους. οὐδ᾽ ἐκείνοις δ᾽ εὐπειϑεῖν ἡδύναντο οὗς 
ἐπεκαλοῦντο, ἀλλ᾽ εἰς ἔχϑραν αὐτοὺς καθίστασαν. ὃ 
γοῦν ᾿Αλέξανδρος τὴν κοινὴν Ἑλλήνων τῶν ταύτῃ 
πανήγυριν, ἣν ἔϑος ἦν ἐν Ἡρακλείᾳ συντελεῖν τῆς 

80 Ταραντίνης, μετάγειν ἐπειρᾶτο εἰς τὴν Θουρίαν κατὰ 
ἔχϑος. ἐκέλευέ τε κατὰ τὸν ᾿'Δκάλανδρον ποταμὸν τει- 
χίξειν τόπον, ὅπου ἔσοιντο αἴ σύνοδοι" καὶ δὴ καὶ ἡ 

ΘΤΒΑΒΟ ]. 25 
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συμβᾶσα αὐτῷ κακοπραγία διὰ την ἐκείνων ἀγνωμο-- 
σύνην ἀπαντῆσαι λέγεται. πρὸς δὲ Μεσσαπίους ἐπο- 
λέμησαν περὶ Ἡρακλείας, ἔχοντες συνεργοὺς τὸν τε 

σδϑιτῶν Ζαυνίων καὶ τὸν τῶν Πευκετίων βασιλέα. περέτε 

ὅ 

τὰ ̓ ἀννέβεια καὶ τὴν ἐλευϑερίαν ἀφῃρέϑησαν, ὕστερον ὃ 
δ᾽ ἀποικίαν Ῥωμαίων δεξάμενοι καϑ᾽ ἡσυχίαν ξῶσι καὶ 
βέλτιον ἢ πρότερον. 

Ἢ δ᾽ ἑξῆς τῶν Ἰαπύγων χώρα παραδόξως ἐστὶν 
ἀστεία" ἐπιπολῆς γὰρ φαινομένη τραχεῖα εὑρίσκεται 
βαϑύγειος σχιξομένη, ἀνυδροτέρα δ᾽ οὖσα εὔβοτος οὐ-- 10 
δὲν ἧττον καὶ εὔδενδρος ὁρᾶται. εὐάνδρησε δέ ποτε 
καὶ τοῦτο σφόδρα τὸ χωρίον σύμπαν καὶ ἔσχε πόλεις 
τρισκαίδεκα, ἀλλὰ νῦν πλὴν Τάραντος καὶ Βρεντε-- 
σίου τἄλλα πολιρμάτιά ἐστιν" οὕτως ἐχπεπόνηνται. 
τοὺς δὲ Σαλεντίψνους Κρητῶν ἀποίκους φασίν" ἐν-- 15 
ταῦϑα δ᾽ ἐστὶ καὶ τὸ τῆς ̓ Αθηνᾶς ἱερὸν πλούσιόν ποτε 
ὑπάρξαν. καὶ ὃ σκόπελος, ὃν καλοῦσιν ἄκραν Ἰαπυ- 
γίαν, πολὺς ἐχκείμενος εἰς τὸ πέλαγος καὶ τὰς χειμε- 
ρινὰς ἀνατολάς, ἐπιστρέφων δέ πως ἐπὶ τὸ Μακίνιον 
ἀνταῖρον ἀπὸ τῆς ἑσπέρας αὐτῷ καὶ κλεῖον τὸ στόμα 40 
τοῦ Ταραντίνου κόλπου πρὸς αὐτόν. καὶ τὰ Κεραύνια 
δ᾽ ὁμοίως ὄρη κλείει πρὸς αὐτὸν τὸ στόμα τοῦ Ἰονίου 
κόλπου, καὶ ἔστι τὸ δίαρμα ὅσον ἑπτακοσίων σταδίων 
ἀπ᾽ αὐτοῦ πρός τε τὰ Κεραύνια καὶ πρὸς τὸ Δακένιον. 
περίπλους δ᾽ ἐκ Ταραντός ἐστιν εἰς Βρεντέσιον μέχρι 45 
μὲν Βάριδος πολίχνης ἑξακόσιοι στάδιοι" καλοῦσι δὲ 
Βᾶριν οἱ νῦν ϑερητόν. κεῖται δ᾽ ἐπὶ τοῖς ἄκροις τῆς 
Σαλεντίνηρ, καὶ τὸ πολὺ πεζῇ μᾶλλον ἢ κατὰ πλοῦν 
εἰς αὐτὴν ἐκ τοῦ Τάραντος εὐμαρὴς ἡ ἄφιξίς ἐστιν. 
ὄνϑεν εἰς τὰ Δευκὰ στάδιοι ὀγδοήκοντα, πολίχνιον καὶ 80 
τοῦτο, ἐν ᾧ δείκνυται πηγὴ δυσώδους ὕδατορ' μυϑεύ-- 
ουσι δ᾽ ὅτι τοὺρ περιλειφϑένταρ τῶν γιγάντων ἐν τῇ 
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κατὰ Καμπανίαν Φλέγρᾳ “Αευτερνίους καλουμένους 
Ἡρακλῆς ἐξελάσειε, καταφυγόντες [δὲ] δεῦρο ὑπὸ γῆς 
περισταλεῖεν ἐκ δὲ ἰχώρων τοιοῦτον ἴσχοι ῥεῦμα ἡ 
πηγή" διὰ τοῦτο δὲ καὶ τὴν παραλίαν ταύτην Δευτερ-- 

6 νίαν προσαγορεύουσιν. ἐκ δὲ τῶν Δευκῶν εἰς Ὑδροῦν-- 
τα πολίχνην ἑκατὸν πεντήκοντα" ἐντεῦϑεν δ᾽ εἰς Βρεν-- 
τέσιον τετρακόσιοι" οἵ δ᾽ ἴσοι καὶ εἰς Σάσωνα τὴν νῆ-- 
σον, ἥτις μέση πὼς ἴδρυται τοῦ διάρματος τοῦ ἐκ τῆς 
Ἠπείρου πρὸς τὸ Βρεντέσιον διόπερ οἵ μὴ δυνάμενοι 

τιοκρατεῖν τῆς εὐθυπλοίας καταίρουσιν ἐν ἀριστερᾷ ἐκ 
τοῦ Σάσωνος πρὸς τὸν Ὑδροῦντα. ἐντεῦθεν δὲ τηρή-- 
ὅαντες φορὸν πνεῦμα προσέχουσι τοῖς μὲν Βρεντεσί- 
νῶν λιμέσιν, ἐκβάντες δὲ πεξεύουσι συντομώτερον 
ἐπὶ Ῥοδιῶν πόλεως Ἑλληνίδος. ἐξ ἧς ἦν ὁ ποιητὴς Ἔν- 

ἰόνιος. ἔοικεν οὖν χερρονήσῳ τὸ περιπλεόμενον χωρέονο.288 
ἐκ Τάραντος εἰς Βρεντέσιον" ἡ δ᾽ ἐκ Βρεντεσίου πε-- 
ξευομένη ὁδὸς εἰς τὸν Τάραντα, εὐξώνῳ μιᾶς οὖσα 
ἡμέρας, τὸν ἰσϑμὸν ποιεῖ τῆς εἰρημένης χερρονήσου, 
ἣν Μεσσαπίαν τε καὶ Ἰαπυγίαν καὶ Καλαβρίαν καὶ 

50 Σαλεντένην κοινῶς οἱ πολλοὶ προσαγορεύουσι" τινὲς 
δὲ διαιροῦσιν, ὡς ἐλέγομεν πρότερον. 

Τὰ μὲν οὖν ἐν τῷ παράπλῳ πολίχνια εἴρηται. ἐν 6 
ὃὲ τῇ μεσογαίᾳ Ῥοδίαι τέ εἰσι καὶ Δουπίαι καὶ μικρὸν 
ὑπὲρ τῆς ϑαλάττης ᾿4λητία᾽ ἐπὶ δὲ τῷ Ισϑμῷ μέσῳ Οὐ- 

95 ρέα, ἐν ἡ βασίλειον ἔτι δείκνυται τῶν δυναστῶν τινος. 
εἰρηκότος δ᾽ Ἡροδότον Ὑρίαν εἶναι ἐν τῇ Ἰαπυγίᾳ 
κτίσμα Κρητῶν τῶν πλανηϑέντων ἐκ τοῦ Μίνω στό- 
λον τοῦ εἰς Σικελίαν, ἤτοι ταύτην δεῖ δέχεσϑαι ἢ τὸ 
᾿ϑερητόν. Βρεντέσιον δ᾽ ἐποικῆσαι μὲν λέγονται Κρῆ-- 

80 τὲς οἷ μετὰ Θησέως ἐπελθόντες ἐκ Κνωσσοῦ, εἴϑ᾽ οἵ 
ἐκ τῆς Σικελίας ἀπηρκότες μετὰ τοῦ ἡ Ἰάπυγος (λέγεται 
γὰρ ἀμφοτέρως)" οὐ συμμεῖναι δέ φασιν αὐτου ἀλλ᾽ 
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ἀπελϑεῖν εἰς τὴν Βοττιαίαν. ὕστερον δὲ ἡ ῆ πόλις βασι- 
λευομένη πολλὴν ἀπέβαλε τῆς χώρας ὑπὸ τῶν μετὰ 
Φαλάνϑου “ακεδαιμονίων. ὅμως δ᾽ ἐκπεσόντα αὐτὸν. 
ἐκ τοῦ Τάραντος ἐδέξαντο οἱ Βρεντεσῖνοι. καὶ τελευ- 
τήσαντα ἠξίωσαν λαμπρᾶς ταφῆς. χώραν δ᾽ ἔχουσι ὁ 
βελτίω τῆς Ταραντίνων" λεπτόγεως γὰρ ἐκείνη, χρη- 
στόκαρπος δέ, μέλι δὲ καὶ ἔρια τῶν σφόδρα ἐ ἐπαινουμέ- 
γῶν ἐστί. χαὶ εὐλίμενον δὲ μᾶλλον τὸ Βρεντέσιον ἑνὶ 
γὰρ στόματι πολλοὶ κλείονται λιμένες ἄκλυστοι, κόλ-- 

πῶν ἀπολαμβανομένων ἐντός, ὥστ᾽ ἐοικέναι κέρασιν ἴ .Ἅ 
ἐλάφου τὸ σχῆμα, ἀφ᾽ οὗ καὶ τοὔνομα σὺν γὰρ τῇ 
πόλει κεφαλῇ μάλιστα ἐλάφου προσέοικεν ὁ τόπος, τῇ 
δὲ Μεσσαπίᾳ γλώττῃ βρέντιον ἡ κεφαλὴ τοῦ ἐλάφου 
καλεῖται. ὃ δὲ Ταραντῖνος οὐ παντελῶς ἐστιν ἄκλυ- 
στος διὰ τὸ ἀναπεπτάσθαι, καί τινα καὶ προσβραχῆὴ 16 
ἔχει τὰ περὶ τὸν μυχόν. 

ν Ἔτι δὲ τοῖς ἀπὸ τῆς Ελλάδος καὶ τῆς ̓ Ασίας διαί-- 

ρουσιν εὐϑύπλοια μᾶλλόν ἐστιν ἐπὶ τὸ Βρεντέσιον, καὶ 
δὴ καὶ δεῦρο πάντες καταίρουσιν οἷς εἰς τὴν Ῥώμην 
πρόκειται ὁδός. δύο δέ εἶσι, μέα μὲν ἡμιονικὴ διὰ Πευ- 90 
κετίων, οὖς Ποιδίκλους καλοῦσι, καὶ Δαυνίων καὶ 
Σαυνιτῶν μέχρι Βενεδεντοῦ, ἐφ᾽ ἡ ὁδῷ Ἐγνατία πό-- 
λις. εἶτα Καιλία καὶ Νήτιον καὶ Κανύσιον καὶ Ἑρδω- 

Ο.βϑνία᾽ ἡ δὲ διὰ Τάραντος μικρὸν ἐν ἀριστερᾷ ὅσον δὴ 
μιᾶς ἡμέρας περίοδον κυκλεύσαντι, ἡ ̓Αππία λεγο-- 55 
μένη, ἁμαξήλατος μᾶλλον ἐν ταύτῃ δὲ πόλις Οὐρία 
τε καὶ δενουσία, ἡ μὲν μεταξὺ Τάραντος καὶ Βρεντε-- 
σίου, ἡ δ᾽ ἐν μεϑορίοις Σαυνιτῶν καὶ Δευκανῶν. συμ-- 
βάλλουσι δὲ ἄμφω κατὰ Βενεσεντὸν καὶ τὴν Καμπα- 
νίαν ἐκ τοῦ Βρεντεσίου. τοὐντεῦϑεν δ᾽ ἤδη μέχρι τῆς 80 
Ῥώμης ᾿Δππία καλεῖται. διὰ Καυδίου καὶ Καλατίαρ καὶ 
Καπύης καὶ Κασιλίνου μέχρι Σινοέσσης᾽ τὰ δ᾽ ἐνθένδε 
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εἴρηται. ἡ δὲ πᾶσά ἐστιν ἐκ Ῥώμης εἰς Βρεντέσιον μί- 
λια τριακόσια ξξήκοντα. τρίτη δ᾽ ἐστὶν ἐκ Ῥηγίου διὰ 
Βρεττίων καὶ Δευκανῶν καὶ τῆς Σαυνίτιδος εἰς τὴν 

Καμπανίαν, συνάπτουσα εἰς τὴν ̓Δππίαν, μακροτέρα 
δ τῆς ἐκ Βρεντεσίου τρισὶν ἢ τετταῦδην ἡμέραις διὰ τῶν 
᾿4πεννίνων ὀρῶν. 

Ὁ δ᾽ εἰς τὴν περαίαν ἐκ τοῦ Βρεντεσίου πλοῦς 8 
ἐστὶν ὁ μὲν ἐπὶ τὰ Κεραύνια καὶ τὴν ἑξῆς παραλίαν τῆς 
τε ᾿᾽Ηπείρου καὶ τῆς Ελλάδος. ὁ δ᾽ εἰς Ἐπίδαμνον μεί- 

Ἰοξων τοῦ προτέρου" χιλίων γάρ ἐστι καὶ ὀκτακοσίων 
σταδίων" τέτριπται δὲ καὶ οὗτος διὰ τὸ τὴν πόλιν εὐ- 
φυῶς κεῖσϑαι πρός τε τὰ τῶν Ἰλλυριῶν ἔϑνη καὶ τὰ 
τῶν Μακεδόνων. παραπλέοντι δ᾽ ἐκ τοῦ Βρεντεσίου 
τὴν ̓ Αδριατικὴν παραλίαν πόλις ἐστὶν ἡ Ἐγνατία, οὖσα 

16 κοινὴ καταγωγὴ πλέοντί τε καὶ πεξεύοντι εἰς Βάριον᾽ 
ὁ δὲ πλοῦς νότῳ. μέχρι δεῦρο μὲν Πευκέτιοι κατὰ ϑά- 
λατταν, [ἐῳ] τῇ μεσογαίᾳ ὃὲ μέχρι Σιλδίου" πᾶσα δὲ 
τραχεῖα καὶ ὀρεινή, πολὺ τῶν ᾿'Δπεννίνων ὀρῶν κοινω-- 
νοῦσα' ἀποίκους δ᾽ ᾿άρκάδας δέξασϑαι δοκεῖ. εἰσὶ δ᾽ 

. 30 ἐκ Βρεντεσίου εἰς Βάριον ἑπτακόσιοίπου στάδιοι᾽ σχε- 
δὸν δ᾽ ἴσον ἑκατέρας [Τάρας] διέχει" τὴν δὲ συνεχῆ 
Ζαύνιοι νέμονται, εἶτα ᾿ἥπουλοι μέχρι Φρεντανῶν. 
ἀνάγκη δέ, Πευκετίων καὶ σαυνίων μηδ᾽ ὅλως λεγο- 
μένων ὑπὸ τῶν ἐπιχωρίων πλὴν εἰ τὸ παλαιόν, ἀπά-- 

96 σης δὲ ταύτης τῆς χώρας ᾿Απουλίας λεγομένης νυνί, 

μηδὲ τοὺς ὄρους ἐπ᾽ ἀκριβὲς λέγεσϑαι τῶν ἐθνῶν τού- 
τῶν διόπερ οὐδ᾽ ἡμῖν διισχυριστέον περὶ αὐτῶν. 

Ἐκ δὲ Βαρίου πρὸς τὸν ποταμὸν Αὔφιδον, ἐφ᾽ ᾧ 
τὸ ἐμπόριον τῶν Κανυσιτῶν, τετρακόσιοι" ὁ δ᾽ ἀνά- 

ϑοπλους ἐπὶ τὸ ἐμπόριον ἐνενήκοντα. πλησίον δὲ καὶ 
Σαλαπία τὸ τῶν ᾿Αἀργυριππίνων ἐπίνειον. οὐ πολὺ 
γὰρ δὴ τῆς θαλάττης ὑπέρκεινται δύο πόλεις "ἕν γε 

Φ 
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τῷ πεδίῳ, μέγισται τῶν Ἰταλιωτίδων γεγονυῖαι πρότε- 
ρον, ὡς ἐκ τῶν περιβόλων δῆλον, τό τε Κανύσιον καὶ 
ἡ ̓Αργυφίύτπα, ἀλλὰ νῦν ἐλάττων ἐστίν. ἐκαλεῖτο δ᾽ ἐξ 
ἀρχῆς “4ργος ἵππιον, εἶτ᾽ ᾿Δργυρίππα, εἶτα νῦν "4ρ-- 

σϑάποι. λέγονται δ᾽ ἀμφότεραι Διομήδους κτίσματα" καὶ ὅ 
τὸ πεδίον καὶ ἄλλα πολλὰ δείκνυται τῆς Διομήδους ἐν 
τούτοις τοῖς τόποις δυναστείας σημεῖα, ἐν μὲν τῷ τῆς 
᾿Αϑηνᾶς ἱερῷ τῆς ἐν “ουκερίᾳ παλαιὰ ἀναϑήματα (καὶ 
αὕτη δ᾽ ὑπῆρξε πόλις ἀρχαία ΖΙαυνίων. νῦν δὲ τετα-- 
πεένωται). ἐν δὲ τῇ πλησίον θαλάττῃ δύο νῆσοι Ζ4ιο- 10 
μήδειαι προσαγορευόμεναι, ὧν ἡ μὲν οἰκεῖται, τὴν δ᾽ 
ἐρήμην φασὶν εἶναι" ἐν ἡ καὶ τὸν Διομήδη μυϑεύου- 
σιν ἀφανισϑῆναί τινες καὶ τοὺς ἑταίρους ἀπορνιϑω- 
ϑῆναι, καὶ δὴ καὶ νῦν διαμένειν ἡμέρους καὶ βίον τινὰ 
ξῆν ἀνθρώπινον τάξει τε διαίτης καὶ τῇ πρὸς ἀνθρώ-- 16 
πους ἡμερότητι τοὺς ἐπιεικεῖς, ἀπὸ δὲ τῶν κακούργων 
καὶ μιαρῶν φυγῇ. εἴρηται δὲ καὶ τὰ παρὰ τοῖς Ἑνετοῖς 
διατεϑρυλημένα περὶ τοῦ ἥρωος τούτου καὶ αἴ νομι-- 
σϑεῖσαι τιμαί. δοκεῖ δὲ καὶ ὁ Σιποῦς Διομήδους εἶναι 
κτέσμα διέχων τῆς Σαλαπίας ὅσον τετταράκοντα καὶ 30 
ἑχατὸν σταδίους, καὶ ὠνομάξετό γε Σηπιοῦς Ἑλληνι-- 
κῶς ἀπὸ τῶν ἐκκυματιξζομένων σηπιῶν. μεταξὺ δὲ τῆς 
Σαλακπίας καὶ τοῦ Σιποῦντος ποταμός τε πλωτὸς καὶ 
στομαλέίμνη μεγάλη δι’ ἀμφοῖν δὲ τὰ ἐκ Σιποῦντος 
κατάγεται καὶ μάλιστα ὁ σῖτος. δείκνυται δὲ τῆς Ζ;΄αυ-- 38 
νέας περὶ λόφον ᾧ ὄνομα Ζφίον ἡρῷα, τὸ μὲν Κάλχαν-- 
τος ἐπ᾿ ἄκρᾳ τῇ κορυφῇ (ἐναγίζουσι δ᾽ αὐτῷ μέλανα 
κριὸν οἱ μαντευόμενοι, ἐγκοιμώμενοει ἐν τῷ δέρματι), 
τὸ δὲ Ποδαλειρέου κάτω πρὸς τῇ ῥίζῃ διέχον τῆς θα- 
λάττης ὅσον σταδίους ἑκατόν ῥεῖ δ᾽ ἐξ αὐτοῦ ποτά-- 80 
μιον πάνακες πρὸς τὰς τῶν ϑρεμμάτων νόσους. πρό- 
κειται δὲ τοῦ κόλπου τούτου πελάγιον ἀκρωτήριον ἐπὶ 

΄σ΄ 
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τριακοσίους ἀνατεῖνον σταδίους πρὸς τὰς ἀνατολὰς 
τὸ Γάργανον, κάμπτοντι δὲ τὴν ἄκραν πολισμάτιον 
Οὔριον καὶ πρὸ τῆς ἄκρας αἵ Φιομήδειαι νῆσοι. ἔστι 
δὲ πᾶσα ἡ χώρα αὕτη πάμφορός τε καὶ πολυφόρος, 

θἵἴπποις δὲ καὶ προβάτοις ἀρίστη" ἡ δ᾽ ἐρέα μαλακω-- 
τέρα μὲν τῆς Ταραντίνης ἐστί, λαμπρὰ δὲ ἧττον. ἡ δὲ 
χώρα εὐδινὴ διὰ τὴν κοιλότητα τῶν πεδίων. οἵ δὲ καὶ 
διώρυγα τεμεῖν ἐπιχειρῆσαί φαδι τὸν ΖΠιομήδη μέχρι 
τῆς θαλάττης, καταλιπεῖν δ᾽ ἡμιτελῆ καὶ ταύτην καὶ 

Ἰοτὰς ἄλλας πράξεις μετάπεμπτον οἴκαδε γενόμενον, 

κἀκεῖ καταστρέψαι τὸν βίον. εἷς μὲν οὗτος ὁ λόγος περὶ 
αὐτοῦ, δεύτερος δ᾽ ὡς αὐτόϑι μείνειε μέχρι καταστρο--: 
φῆς τοῦ βίου. τρίτος δ᾽ ὁ μυϑώδης ὃν προεῖπον τὸν ἐν 
τῇ νήσῳ λέγων ἀφανισμόν, τέταρτον δὲ ϑείη τις ἂν 

16 τὸν τῶν Ἐνετῶν" καὶ γὰρ ἐκεῖνοι παρὰ σφίσι πως τὴν 
καταστροφὴν αὐτοῦ μυϑεύουσιν, ἣν ἀποϑέωσιν κα- 
λοῦσι. 

Ταῦτα μὲν οὖν κατ᾽ ᾿Αρτεμίδωρον κεῖται τὰ δια-- 10 
στήματα. φησὶ δ᾽ ὁ χωρογράφος τὰ ἀπὸ τοῦ Βρεντε-Ο.280 

40 σίου μέχρι Γαργάνου μιλίων ἑκατὸν ξξήκοντα πέντε, 
πλεονάζει δὲ αὐτὰ ᾿Αρτεμίδωρος" ἐντεῦθεν δ᾽ εἰς 
Ἀγκῶνα διακόσια πεντήκοντα τέτταρα μίλιά φησιν 
ἐκεῖνος, ὃ δ᾽ ᾿Αρτεμίδωρος εἰς Αἷσιν πλησίον [ὕν)τα 
τοῦ ᾿Αγκῶνος σταδίους εἴρηκε χιλίους διακοσίους πεν-- 

46 τήχοντα, πολὺ ἐνδεέστερον ἐκείνου" Πολύβιος δ᾽ ἀπὸ 
τῆς Ἰαπυγίας μεμιλιάσϑαί φησι καὶ εἶναι μέλια πεντα-- 
κόσια ἑξήκοντα δύο εἰς Σήναν πόλιν, ἐντεῦϑεν δ᾽ εἰς 
᾿ἀκυληίαν ἑκατὸν ἑβδομήκοντα ὀκτώ. οὐχ ὁμολογοῦν-- 
τες τῷ φερομένῳ διαστήματι τῆς Ἰλλυρικῆς παραλίας 

80 ἀπὸ τῶν Κεραυνίων ὁρῶν ἐπὶ τὸν τοῦ ᾿ἀδρίου μυχόν, 
ὑπὲρ ἑξακισχιλίων "τοῦτον ἀποφαίνοντες καὶ μείξω 
καϑιστάντες ἐκείνου πολὺ ἐλάττονα ὄντα. καὶ πάντες 
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δὲ πρὸς ἅπαντας μάλιστα περὶ τῶν διαστημάτων οὐχ 
ὁμολογοῦσι πρὸς ἀλλήλους, ὡς πολλάκις ἐλέγομεν. 
ἡμεῖς δ᾽ ὅπου μὲν ἐπικρένειν δυνατόν, ἐκφέρομεν τὸ 
δοχοῦν ἡμῖν. ὅπου δὲ μή, τὰ ἐχεένων εἰς μέσον οἰόμε-- 
ϑα δεῖν τιϑέναι. ἐὰν δὲ μηδὲν παρ᾽ ἐχείνων ἔχωμεν, ὅ 
οὐδὲν ϑαυμαστὸν οὐδ᾽ εἰ παρελείψαμέν τι καὶ ἡμεῖς, 

ἐν τοιαύτῃ καὶ ταῦϑ᾽ ὑποθέσει" τῶν μὲν γὰρ μεγάλων 
οὐδὲν ἂν , παραλέποιμεν; τὰ δὲ μικρὰ καὶ γνωρισϑέντα 
μικρὸν ὥνησε καὶ παραπεμφϑέντα ἔλαϑε καὶ οὐδὲν ἢ 
[οὐ] πολὺ τοῦ παντελοῦς ἔργου παρέλυσε. 10 

11 Μεταξὺ δ᾽ εὐθὺς ἀπὸ τοῦ Γαργάνου κόλπος ὑπο-- 
δέχεται βαϑύς" οἵ δὲ περιοικοῦντες ἰδίως ᾿Απουλοι 

προσαγορεύονται, εἰσὶ δὲ ὁμόγλωττοι μὲν τοῖς Ζαυ- 
νίοις καὶ Πευκετίοις᾽ οὐδὲ τἄλλα ὃὲ διαφέρουσιν ἐκεί- 
νῶν τόγε νῦν, τὸ δὲ πάλαι διαφέρειν εἰχός,. ὕϑενπερ ιό 
καὶ τὰ ὀνόματα ἐναντία πάντων ἐπικρατεῖν. πρότερον 
μὲν οὖν ηὐτύχει αὕτη πᾶσα ἡ γῆ, ᾿Αννίβας δὲ καὶ οἵ 
ὕστερον πόλεμοι ἠρήμωσαν αὐτήν ἐνταῦϑα ὃὲ καὶ τὰ 
περὶ Κάννας συνέβη, ὅπου πλεῖστος ὅλεϑρος σωμάτων 
Ῥωμαίοις καὶ τοῖς συμμάχοις ἐγένετο. ἐν δὲ τῷ κόλπῳ 320 
λίμνη ἐστίν, ὑπὲρ δὲ τῆς λίμνης ἐν μεσογαίᾳ τὸ "άπου-- 
λον Τέανον, ὁμώνυμον τῷ Σιδικίνῳ" καθ᾽ ὃ δοκεῖ 
συνάγεσϑαι τὸ τῆς Ἰταλίας πλατὸς ἐφ᾽ ἱκανὸν πρὸς- 
τοὺς περὶ Δικαιάρχειαν τόπους, ἐλαττόνων ἢ χιλίων 
σταδίων ἀπὸ θαλάττης ἐπὶ θάλατταν ἰσϑμὸν καταλεῖ-- 56 
πον. μετὰ δὲ τὴν λίμνην ἐπὶ τοὺς Φρεντανοὺς καὶ τὴν 
Βοῦκαν παράπλους ἐστί" διακόσιοι δ᾽ εἰσὶν ἐφ᾽ ἔκά-- 
τερα στάϑιοι τῆς λίμνης ἐπέ τε τὴν Βοῦκαν καὶ τὸ Γάρ-- 
γανον. τὰ δ᾽ ἑξῆς τοῖς περὶ Βοῦκαν εἴρηται πρότερον. 

Ἀ Τοσαύτη μὲν δὴ καὶ τοιαύτη τις. ἡ Ἰταλία. πολλὰ 30 
δ᾽ εἰρηκότων, τὰ μέγιστα νῦν ἐπισημανούμεϑα, ὑφ᾽ 
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ὧν εἰς τοσοῦτον ὕψος ἐξήρϑησαν Ῥωμαῖοι. ἕν μὲν ὅτι 

νήσου δίκην ἀσφαλῶς φρουρεῖται τοῖς πελάγεσι κύκλῷῳο.386 
πλὴν ὀλίγων μερῶν. ἃ καὶ αὐτὰ τετείχισται τοῖς ὄφεσι 
δυσβάτοις οὖσι. δεύτερον δὲ τὸ ἀλίμενον κατὰ τὸ 

5 πλεῖστον καὶ τὸ τοὺς ὄντας λιμένας μεγάλους εἶναι καὶ 
ϑαυμαστούς, ὧν τὸ μὲν πρὸς τὰς ἔξωϑεν ἐπιχειρήσεις 
χρήσιμον, τὸ δὲ πρὸς τὰς ἀντεπιχειρήσεις καὶ τὴν τῶν 
ἐμποριῶν ἀφϑονίαν συνεργόν. τρίτον δὲ τὸ πολλαῖς 
ὑποπεπτωκέναι διαφοραῖς ἀέρων τε καὶ κράσεων, παρ᾽ 

10 ἃς καὶ ξῷα καὶ φυτὰ καὶ πάνϑ᾽ ἁπλῶς τὰ πρὸς τὸν 
βίον χρήσιμα πλείστην ἐξάλλαξιν ἔχει πρός τε τὸ βέλ- 
τιον καὶ τὸ χεῖρον. ἐκτέταται δὲ τὸ μῆκος αὐτῆς ἐπὶ 
μεσημβρίαν ἀπὸ τῶν ἄρκτων τὸ πλέον, προσϑήκη δ᾽ 
ἐστὶν ἡ Σικελία τῷ μήκει τοσαύτη οὖσα καὶ τοσούτῳ 

ιὅ καϑάπερ μέρος. εὐκρασία δ᾽ ἀέρων καὶ δυσκρασία 
κρίνεται παρὰ τὰ ψύχη καὶ τὰ ϑάλπη καὶ τὰ μεταξὺ 
τούτων, ὥστ᾽ ἐκ τούτων ἀνάγκη τὴν νῦν Ἰταλίαν ἐν 
μέσῳ τῶν ὑπερβολῶν ἀμφοτέρων κειμένην τοσαύτην 
τῷ μήκει πλεῖστον τῆς εὐχράτου μετέχειν καὶ κατὰ 

90 πλείστας ἰδέας. τοῦτο δὲ καὶ ἄλλως συμβέβηκεν αὐτῇ: 
τῶν γὰρ “πεννίνων ὁρῶν δι᾿ ὅλου τοῦ μήκους διατε-- 
ταμένων. ἐφ᾽ ἑκάτερον δὲ τὸ πλευρὸν πεδία καὶ γεω- 
λοφέας καλλικάρπους ἀπολειπόντων, οὐδὲν μέρος αὐὖ- 
τῆς ἐστιν ὃ μὴ καὶ τῶν ὀρείων ἀγαϑῶν καὶ τῶν πε- 

96 δινῶν ἀπολαῦον τυγχάνει. καὶ προστίϑει τὸ μέγεϑος 
καὶ πλῆϑος ποταμῶν τε καὶ λιμνῶν, πρὸς δὲ τούτοις 
ϑερμῶν τε καὶ ψυχρῶν ὑδάτων ἀναβολὰς πολλαχοῦ 
πρὸς ὑγέξιαν φύσει παρεσκευασμένας, καὶ μὴν καὶ με- 
τάλλων εὐπορίας παντοδαπῶν. ὕλης δὲ καὶ τροφῆς 

80 ἀνθρώποις τε καὶ βοσκήμασιν οὐδ᾽ ἀξίως ἐστὶν εἰπεῖν 

1. ροϑὲ ὦν: νῦν 
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τὴν ἀφϑονίαν ὅσην παρέχεται καὶ τὴν χρηστοκαρπίαν. 
ἐν μέσῳ δὲ καὶ τῶν ἐθνῶν τῶν μεγίστων οὖσα καὶ τῆς 
Ἑλλάδος καὶ τῶν ἀρίστων τῆς ᾿᾿4σίας μερῶν τῷ μὲν 
κρατιστεύειν ἐν ἀρετῇ τὸ καὶ μεγέϑει τὰ περιεστῶτα 
αὐτὴν πρὸς ἡγεμονίαν εὐφυῶς ἔχει, τῷ δ᾽ ἐγγὺς εἶναι 5 
τὸ μετὰ ῥᾳστώνης ὑπουργεῖσϑαι πεπόρισται. 

3 Εἰ δὲ δεῖ τῷ περὶ τῆς Ἰταλίας λόγῳ προσϑεῖναί 
τινα λόγον κεφαλαιώδη καὶ περὶ τῶν Ῥωμαίων τῶν 
κατασχόντων αὐτὴν καὶ κατεσχευασμένων ὁρμητή-- 
ριον πρὸς τὴν σύμπασαν ἡγεμονίαν, προσειλήφϑω καὶ ι0 
ταῦτα, ὅτι Ῥωμαῖοι μετὰ τὴν κτίσιν τῆς Ρώμης βασι-- 
λευόμενοι διετέλεσαν σωφρόνως ἐπὶ πολλὰς γενεάς" 
ἔπειτα τοῦ ἐσχάτον Ταρκυνίου μοχϑηρῶς ἄρχοντος, 
τὸν μὲν ἐξέβαλον πολιτείαν δὲ συνεστήσαντο μικτὴν 

0.281 ἔκ τε μοναρχίας καὶ ἀριστοκρατίας, κοινωνοῖς δ᾽ ἐχρή-- 16 
σαντο Σαβίνοις τε καὶ Ματίνοις" οὐχ εὐγνωμόνων δ᾽ 
οὔτε ἐκείνων ἀεὶ τυγχάνοντες οὔτε τῶν ἄλλων τῶν 
πλησιοχώρων ἠναγκάξοντο τρόπον τινὰ τῇ ἐκείνων 
καταλύσει τὴν σφετέραν ἐπαύξειν. οὕτω δ᾽ αὐτοῖς κατ᾽ 
ὀλίγον προϊοῦσιν εἰς ἐπίδοσιν συνέβη τὴν πόλιν αἰφ-- 30 
νιδίως ἀποβαλεῖν παρὰ τὴν ἁπάντων δόξαν, παρὰ 
δόξαν δὲ καὶ ἀπολαβεῖν" ἐγένετο δὲ τοῦτο, ὥς φησι 
Πολύβιος, ἔτει ἐννεακαιδεκάτῳ μετὰ τὴν ἐν Αἰγὸς πο-- 
ταμοῖς ναυμαχίαν, κατὰ τὴν ἐπ᾽ ᾿ἀνταλκίδου γενομέ-- 
νην εἰρήνην. διακρουσάμενοι δὲ τούτους Ῥωμαῖοι 25 
πρῶτον μὲν Μ“ατίνους ἅπαντας ὑπηκόους ἐποιήσαντο, 
εἶτα Τυρρηνοὺς καὶ Κελτοὺς τοὺς περὶ τὸν Πάδον 
ἔπαυσαν τῆς πολλῆς καὶ ἀνέδην ἐλευϑερίας᾽ εἶτα Σαυ- 
νίτας, μετὰ δὲ τούτους Ταραντίνους καὶ Πύρρον κα- 
τεπολέμησαν, εἶτ᾽ ἤδη καὶ τὴν λοιπὴν τῆς νῦν Ἰταλίας 80 
πλὴν τῆς περὶ τὸν Πάδον. ταύτης δ᾽ ἔτι καϑεστώσης 
ἐν πολέμῳ διέβησαν εἰς τὴν Σικελίαν, ἀφελόμενοι δὲ 
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Καρχηδονίων. αὐτὴν ἐπανῆλϑον ἐπὶ τοὺς περὶ τὸν Πά-- 
δον συνεστῶτος δ᾽ ἔτι τούτου τοῦ πολέμου παρῆν 
᾿Αννίβας εἰς τὴν Ἰταλίαν" καὶ δεύτερος οὗτος πόλεμος 
πρὸς Καρχηδονίους συνέπεσε, καὶ μετ᾽ οὐ πολὺ τρί- 

᾿ὅτος, ἐν οὖ κατεσκάφη Καρχηδών᾽ ἅμα δὲ τ ἦν τε Δι- 
βύην ἔσχον Ῥωμαῖοι καὶ τῆς Ἰβηρίας ὅσον ἀφείλοντο 
τῶν Καρχηδονίων. συνενεωτέρισαν δὲ τοῖς Καρχηδο-- 
νέοις οἵ ὃ᾽ Ἕλληνες. καὶ "Μακεδόνες καὶ τῆς ᾿Ασίας οἵ 
ἐντὸς “ἄλυος καὶ τοῦ Ταύρου" καὶ τούτους οὖν ἅμα 

, 10 συγκατακτᾶσϑαι προήχϑησαν, ὧν ᾿Αντίοχός τε ἦν ὃ 
᾿ βασιλεὺς καὶ Φίλιππος καὶ Περσεῦς. καὶ Ἰλλυριῶν δὲ 
Ιι καὶ Θρακῶν οἵ πλησιόχωροι τοῖς τ8 Ἕλλησι καὶ Μακε-- 

δόσιν ἀρχὰς ἔλαβον τοῦ πρὸς Ῥωμαίους πολέμου, καὶ 
διετέλεσαν πολεμοῦντες μέχρι καταλύσεως ἁπάντων 

15 τῶν ἐντὸς Ἴστρου καὶ τῶν ἐντὸς “Αλυος. τὰ δ᾽ αὐτὰ 
ἔπαϑον καὶ Ἴβηρες καὶ Κελτοὶ καὶ ἃ ἅπαντες οἷ λοιποὶ 

ες ὅ660ι Ῥωμαίων ὑπακούουσι" τήν τε γὰρ, Ἰβηρίαν οὐκ 
᾿ς ἐπαύσαντο ὑπαγόμενοι τοῖς ὅπλοις ἕως ἅπασαν κατε-- 

στρέψαντο, Νομαντίνους τε ἐξελόντες καὶ Οὐρίαϑον 
. 80 καὶ Σερτώριον ὥστερον διαφϑεέραντες, ὑστάτους δὲ 

Καντάβρους, οὗς [κατέλυσεν) ὁ 0 Σεβαστὸς ἢ Καῖσαρ᾽ τήν 
[τε] Κελτικὴν ἅπασαν τήν τε ἔντος καὶ τὴν ἐκτὸς σὺν 
τῇ “Πιψυστικῇ πρότερον μὲν κατὰ μέρος ἀεὶ προσή- 

᾿ς ΌΨτο, ὕστερον ὃὲ Καῖσαρ ὁ ϑεὸς καὶ μετὰ ταῦτα ὁ 
95 Σεβαστὸς κοινῷ πολέμῳ καὶ ἀϑρόως κατεκτήσαντο. 

νυνὶ δὲ Γερμανοῖς προσπολεμοῦσιν ἀπὸ τούτων ὁρμώ- 
μενοι τῶν τόπων ὡς οἰκειοτάτων, καέτισιν ἤδη ϑριάμ- 
βοις κεκοσμήκασιν ἀπ᾽ αὐτῶν τὴν πατρίδα. τῆς δὲρ.288 
Διβύης ὅση μὴ Καρχηδονίων βασιλεῦσιν ἐπετέτραπτο 

80 ὑπηκόοις οὖσιν, “ἀφιστάμενοι δὲ κατελύοντο᾽ νυνὶ δ᾽ 
εἰς Ἰούβαν περιέστηκεν ῆ τε Μίαυρουσία καὶ πολλὰ 
μέρη τῆς ἄλλης Διβύη ς διὰ τὴν πρ Ῥωμαίους εὔνοιάν 
τε καὶ φιλίαν. τὰ δ᾽ ὕμοια. καὶ περὶ τὴν ̓ Ασίαν συνέβη, 
[Π] κατ᾽ ἀρχὰς μὲν διὰ τῶν βασιλέων διῳκεῖτο ὑπη- 

, 86 κόων ὄντων, ὕστερον δ᾽ ἐκλιπόντων ἐκείνων, καϑα- 
περ τῶν ᾿4τταλικῶν βασιλέων καὶ Σύρων καὶ Παφλα- 
γόνων καὶ Καππαδόκων καὶ Αἰγυπτίων, [ἢ] ἄφιστα- 
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μένων καὶ ἔπειτα καταλνομένων, καϑάπερ ἐπὶ Μιϑρι-- 
δάτου συνέβη τοῦ Εὐπάτορος καὶ τῆς Αἰγυπτίας Κλεο-- 
πάτρας, ἅπαντα τὰ ἐντὸς Φασιδος καὶ Εὐφράτου πλὴν 
“Δφάβων τινῶν ὑπὸ Ῥωμαίοις ἐστὶ καὶ τοῖς ὑπ ἐκείνων 
ἀποδειχϑεῖσι δυνάσταις. ᾿Δρμένιου δὲ καὶ οἵ ὑπερκεί- θ 
μενοι τῆς Κολχίδος ᾿Δλβανοί, τὸ καὶ Ἴβηρες παρουσίας 
δέονται μόνον τῶν ἡγησομένων, καλῶς δὲ κρατοῦν-- 
ται" νεωτερίξουσι. δὲ διὰ τὰς τῶν Ῥωμαίων ἀπασχο- 
λίας) καϑάπερ καὶ οἵ πέραν τοῦ Ἴστρου τὸν Εὔξεινον 
περιοικοῦντες πλὴν τοῦ ῦ Βοσπόρου καὶ τῶν νομάδων" τ 
τὸ μὲν γὰρ ὑπήκοον τὸ δ᾽ ἄχρηστον εἰς πᾶν [δια] τὸ 
ἀκοινώνητον, φυλακῆς δὲ μόνον δεόμενον᾽ καὶ τάλλα 
δὲ τὰ πολλὰ σκηνιτῶν καὶ νομάδων ἐστὶ πόρρω σφό-- 
δρα ὄντων. Παρθυαῖοι δὲ ὅμοροί τε ὄντες καὶ μέγι-- 
στον δυνάμενοι τοσοῦτον ὅμως ἐνέδοσαν πρὸς τὴν ̓ ξ 
Ῥωμαίων καὶ τῶν καϑ' ἡμᾶς ἡγεμόνων ὑπεροχὴν ὥστ᾽ 
οὐ μόνον τὰ τρόπαια ἔπεμψαν εἰς Ῥώμην ἃ κατὰ Ῥω-- 
μαίων ἀνέστησάν ποτε, ἀλλὰ καὶ παῖδας ἐπίστευδε 
Φραάτης τῷ Σεβαστῷ Καίσαρι καὶ παίδων παῖδας ἐξο-- 
μηρευσάμενος ϑεραπευτικῶς τὴν φιλίαν" οἱ δὲ νῦν 20 
μετίασιν ἐνθένδε πολλάκις τὸν βασιλεύσοντα, καὶ σχε-- 
δόν τι πλησίον εἰσὶ τοῦ ἐπὶ Ῥωμαίοις ποιῆσαι τὴν σύμ- 
πασαν ἐξουσίαν. καὶ αὐτὴν [δὲ] τὴν Ἰταλίαν διαστᾶ- 
σαν πολλάκις, ἀφ ̓οὗ γε ὑπὸ Ῥωμαίοις ἐστί, καὶ αὐτὴν 
τὴν Ῥώμην ἡ τῆς πολιτείας ἀρετὴ καὶ τῶν ἡγεμόνων ἡ 
ἐκώλυσεν ἐπὶ πλέον προελϑεῖν πλημμελείας καὶ δια-- ᾿ 
φϑορᾶς. χαλεπὸν δὲ ἄλλως [διοικεῖν τὴν τηλικαύτην | 
ἡγεμονίαν ἢ ἑνὶ ἐπιτρέψαντας ὡς πατρί. οὐδέποτε 
γοῦν εὐπορῆσαι τοσαύτης εἰρήνης καὶ ἀφϑονίας ἀγα- 
ϑῶν ὑπῆρξε Ῥωμαίοις καὶ τοῖς συμμάχοις αὐτῶν, ὅσην 
Καῖσάρ τε ὁ Σεβαστὸς παρέσχεν ἀφ᾽ οὐ παρέλαβε τὴν 
ἐξουσίαν αὐτοτελῆ, καὶ νῦν ὁ διαδεξάμενος υἱὸς ἐκεῖ-- 
νον παρέχει Τιβέριος. κανόνα τῆς διοικήσεως καὶ τῶν 
προδταγμάτων ποιούμϑνος ἐκεῖνον, καὶ αὐτὸν οἵ παῖ--᾿ 
δὲς αὐτοῦ Γερμανικός τε καὶ ΖΙροῦσος ὑπουργοῦντες 
τῷ πατρί. 
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